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NEEM DAN CONTACT OP MET

NOTARIS
KLANTGERICHTE JURIDISCHE ADVISEURS I N OPTIMA FORMA

OVERDRACHT VAN ONROERENDE ZAKEN
HYPOTHEKEN
APPARTEMENTSRECHTEN
NAAMLOZE EN BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN
H

U W E L I J K S V O O R W A

A R D E N

TESTAMENTEN
ERFENISSEN
SCHENKINGEN
STICHTINGEN
VERENIGINGEN

LANDGRAAF « K O E L M ANS
n o t a r i s s e n

RANDSTAD 22-167/HOEK RANDSTADDREEF
TELEFOON 036 538 22 00, FAX 036 538 22 02
0900 - NOTARIS (30 CENT PER MINUUT)

Filmwijkkrant 43
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Van de redactie
Zeg niet dat het u niet opvalt. Want zelfs dit voorwoord straalt iets anders uit

Colofon
Nummer 43 - Juni 2002

dan anders. Herinnert u zich onze oproep van de vorige keer voor een nieuwe
vormgever? Martijn Leopold heeft zich hierop aangemeld en is met ingang van dit
juninummer de nieuwe vormgever van de Filmwijkkrant. Ik wil hier voorganger Ger

De Filmwijkkrant is een gratis

van Roon hartelijk danken voor zijn inzet de laatste jaren en Martijn heel veel succes

periodiek en wordt vijf keer per jaar

wensen. Wij zijn in ieder geval erg blij met hem.

huis-aan-huis verspreid in de Filmwijk
te Almere, in februari, april. Juni,

Waar we ook blij mee zijn is de organisatie van een Filmwijkfeest. Een enthousiaste

oktober en december.

groep bewoners is inmiddels hard aan de slag gegaan om van zaterdag 17 augustus

Oplage 4500 exemplaren

een mooie dag te maken. Ook u kunt daaraan een bijdrage leveren. Op pagina 11
wordt u daartoe uitgenodigd.

Redactie:
Petra Bulte,

Vorig jaar deden we een oproep aan bewoners om de Filmwijkkrant financieel te

Bart Buijs,

ondersteunen. We kregen daarop vele steunbetuigingen en donaties. Het geld hebben

Simone Koorn,

we gebruikt voor het aanleggen van een bescheiden reserve en we hebben er een

Herma van Laar,

kleine attentie voor bezorgers in december van kunnen betalen. Al eerder heb ik

Berthilde Lammertink,

aangegeven dat deze bezorgers voor ons erg belangrijk zijn, vandaar. Uiteraard is uw

Martijn Leopold (vormgeving),

financiële bijdrage nog steeds van harte welkom.

Carl Lunenborg (eindredactie),

Dus wilt u de Filmwijkkrant ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op

Wim van der Veldt,

postbanknummer 9101157 t.n.v. De Filmwijkkrant.

Richard van Ommen (hoofdredacteur)

Omdat ik weet dat burgemeester

Fotografie:

wijk, zowel thuis als op zijn werk de

Marlène Dietrich zei 'ja'!

Prospero Communicatie

Filmwijkkrant graag leest, wil ik hem op

- • pagina 7

(Najbezorging en verzending:

deze plaats ontzettend veel beterschap

Paul Albers (tel. 036-5374416)

wensen. Ik denk dat ik namens velen

Ogen en oren van de Filmwijk

Heeft u een nummer niet in de bus

van u kan spreken als ik de wens

-» pagina 9

gekregen? Laat het ons weten,

uitspreek dat hij snel weer hersteld is.

In d i t n u m m e r :

Ouwerkerk, tevreden bewoner van onze

e-mail: lamal®wxs.nl

Burgemeester, van harte beterschap

Party in Filmwijk

en heel veel leesplezier met deze

- • pagina 11

Redactie adres:

Filmwijkkrant gewenst. En dat laatste

Simon van Collemstraat 2,

geldt uiteraard ook voor alle andere

Groen, groener, groenst?

1325 NB Almere

lezers.

-» pagina 13

e-mail: filmwlJkkrant@prospero.nl
Postbank: 9101157

Richard van Ommen

De peetvaders 10 jaar later
- • pagina 14

t.n.v. De Filmwijkkrant
Hoofdredacteur
Zakelijke advertenties:

Grote onbekende

Wim van der Veldt (tel. 036-5353940)

-* pagina 17

e-mail: w.f.v.d.veldt®freeler.nl
Dit is 'm: Martijn Coster
Druk.

-» pagina 19

PlantijnCasparie Almere
Kinderkleding uit eigen wijk
Sponsering Omslag:
Bröring Makelaars o/g
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(Advertentie)

Buiten.

zonwering
g ( ó ó f H/k

0 n
evoor uw woning^^
Talloze mogelijkheden

w a t ^ e " keus.

: i.

...

Zonneschermen

'9 W

Mooi vormgegeven knikarmschermen van duurzame kwaliteit in bijna alle maten en
kleuren verkrijgbaar!

*

imsm
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P R O D U C T E N

^ WORDEN OP
MAAT GEMAAKT

HAROL

PerfeKt in roüutken & zonwering

Rolluiken
Keuze uit vele kleuren.
Laat u adviseren!

V

(Mm

Markiezen

Sereens en
serre
P zonwering

. '! *
« ;'

Zon en warmte
blijven buiten en
uw privacy blijft
binnen!
1 doorzicht naar
buiten is optimaal.

:

5

Een stijlvolle
zonwering met
nostalgisch
' karakter waarbij
uiteraard een
persoonlijke
inbreng in
uitvoering en kleur
mogelijk is.
Openingstijden;
di t/m vr: 11.00-18.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur

Showroom: Markerkant 1205.02 Almere Stad Tel.: 036 534 71 91

Stad doet mee aan wedstrijd Entente

Florale

Almere, buitengewoon groen
tekst Herma van Laar en Simone Koorn/foto Prospero

O m het 'groene' bewustzijn van

naar privétuinen en bedrijventerreinen.

Rijn, nummer één in 2001. De winnaar

bestuurders en bewoners van een

Ze beoordelen bijvoorbeeld de

krijgt een geldprijs en mag zich een jaar

stad te verhogen is een competitie

schoonheid van de leefomgeving en de

lang de 'groenste stad van Nederland'

uitgeschreven door de stichting

deelname van de inwoners hierin.

noemen. Bovendien dingt de winnaar
mee naar de Europese titel in de

'Entente Florale'. De opdracht luidt:
welke gemeente is de groenste

Route door Filmwijk

stad van Nederland? Almere heeft

Een deel van de route loopt door

zich genomineerd. Op zich al een

Filmwijk. De jury zal de wijk per boot

internationale competitie.
Rob Verlinden geeft in deze

compliment, want dit betekent

bezoeken. Vanaf het Weerwater, langs

Filmwijkkrant suggesties over hoe

dat het groenbeleid al zo goed

het strandje, varen ze onder de brug

we onze straat 'veel spannender en

ontwikkeld is dat een gooi mag

door langs het Fongerspad. Zo krijgen ze

leefbaarder' kunnen maken. En of we

een mooi stukje van de Filmwijk te zien.

dan wel of niet winnen doet er niet

Aan bakboord ligt het Lumièrepark en

meer zoveel toe. Dan hebben we zelf

worden gedaan naar de eretitel.
Vrijdag 14 juni bezoekt een deskundige

aan stuurboord de vele prachtige tuinen.

het meeste plezier van een mooie

jury onze stad. De juryleden zijn

Dat wordt op z'n minst een keertje

woonomgeving.

vertegenwoordigers van diverse 'groene'

extra maaien voor de aanwonende

en toeristische organisaties in ons land.

tuineigenaren. Bootbezitters kunnen

Per auto, bus, boot en fiets krijgen de

zwerfvuil in het riet verwijderen. Want

deskundigen een uitgebreide groene

wel of geen prijs, aan de Filmwijkers zal

tocht door onze gemeente. Ze buigen

het niet liggen!

zich over de visie en uitvoering van
Almere rond natuurlijk en cultuurlijk

Uitslag in oktober

groen, water en landschapskunst.

Midden oktober wordt de uitslag

Niet alleen de openbare ruimte wordt

bekend gemaakt. Dan weten we wie de

beoordeeld, ook kijken de juryleden

opvolger is geworden van Alphen aan de
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Activiteitenoverzicht september 2002
Kinderactiviteiten
Dag
Tijd
Gospelkoorzinqen
Kinderknutsel
Moeder en Peuter
Muziek op schoot
Muziek op schoot
Streetdance
Streetdance
Tieneractiviteiten

wo
wo
di/vrij
di/vrij
ma
ma
Dag

13.30-18.00
13.30-15.30
10.00-11.15
09.45-10.30
11.00-11.45
16.00-17.00
17.00-18.00
Tijd

Drive INN "the take two"
Streetdance
Volwassen

vrij
ma
Dag

19.30-22.00
18.00-19.00
Tijd

Aquarelleren
Beeldhouwen
Beeldhouwen
Biljartclub
Biljartclub "missertje"
Bodyline
Bodyline
Bodyline
Bodyline
Bridge
Bijeenkomst all.vrouw
Hatha yoga ( kennis ]
Hatha yoga ( kennis )
Hatha yoga ( vervolg )
India dans
Kaarten maken
Kaarten maken
Klaverjasclub
Schilderclub
Sjoelclub
Slank 82
Spaans beginners
Spaans gevorderden
St.Spagoa paranorm.
St.Spagoa astrologie
Tekenen en schilderen
Volksdans "Karoen"
Zwangersch.yoga
Senioren

vrij
ma
ma
ma/do

09.30-11.30
09.39-11.30
19.30-21.30
11.00-16.00
19.00-23.00
20.00-21.00
21.15-22.15
09.00-10.00
10.15-11.15
19.30-23.00
13.00-15.00
13.30-14.45
20.00-21.15
13.30-14.45
12.00-16.00
13.15-15.15
19.30-21.30
20.00-23.00
19.00-22.00
20.00-22.30
19.00-21.00
20.00-22.15
20.00-22.15
20.00-22.30
20.00-23.30
09.30-11.30
19.00-22.45
19.00-22.00
Tijd

WO

ma
ma
ma
do
do
di
di/vrij
ma
ma
ma
za
do
di
vrij
do
vrij
do
ma
wo
di
wo
do
do
di/wo
Dag

Aantal keer
per seizoen
3 groep. lOx
l x 2 weken
wekelijks
8 lessen
8 lessen
blok 15x
blok 15x
Aantal keer
per seizoen
wekelijks
blok 15x
Aantal keer
per seizoen
wekelijks
20 lessen
20 lessen
wekelijks
wekelijks
20 lessen
20 lessen
20 lessen
20 lessen
wekelijks
wekelijks
10 lessen
10 lessen
blok 11 x
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
10 lessen
10 lessen
wekelijks
blok
wekelijks
wekelijks
wekelijks
Aantal keer
per seizoen
wekelijks

Bridge 55 +
13.30-16.30
ma
Computerles in ontw.
M.B.V.0 countrydans
di
15.15-16.30 35 x
M.B.V.Ogym
13.30-16.30
35 x
vrij
M.B.V.0 volkdansen
do
13.30-14.30 35 x
eenmalige activiteiten gericht op veiligheid en gezondheid
let op publicaties !!!!

Prijs in €
€30.€ 1.50 per keer
€ 0.50 p/kind
€ 55.€55.€30.€30.Let op onze open dag
Prijs in €
zaterdag 17 augustus

€30.Prijs in €

€ 140.- excl.
€ 140.- excl.

Veel activiteiten voor
tieners zijn nog in
ontwikkeling.
Heeft u noc "oude"
naaimachine's voor
de activiteit zelf kleding
maken

€50.€ 50.€50.€ 50.-

€ 29.55
€ 29.55
€ 49.50

U kunt ons altijd bellen
voor informatie :
ma/do 9.00 - 16.00 uur
5373498

€ 1.60 p/k
U kunt ons ook mailen
€ 79.55
€ 61.35

via zorggroep
Prijs in €

€ 27.€27.€27.-

en faxen :
5214776

Heeft U nog een leuke
hobby die u met andere
wil delen, laat het ons
weten.

Wij zijn nog steeds op
zoek naar
" vrijwilligers " met een
wijkse blik.

Ingezonden

brieven

JÉ****

Marlène
zei 'ja' tegen haar
straat In Filmwijk

BHHHMHHBBB

Filmwijk heeft prachtige straatnamen. Dik tien jaar

het vernoemen van nog levende sterren. Daar hoorde onze

geleden w e r d onder meer een straat naar Marlène

Marlène (1901-1992) ook bij. Het college van burgemeester

Dietrich v e r n o e m d . Voorwaarde: de ster zou zelf

en wethouders stemde in met het voorstel van de commissie,

toestemming moeten geven. Secretaris L a m m e r t

onder voorwaarde dat de te vernoemen levende sterren er in

W i e r s t r a van de straatnaamgevingscommissie ging

toestemden.

ervoor naar Parijs en o n t m o e t t e de Grande Dame in
eigen persoon.

Op dat moment kwam de secretaris van de straatnaamgevingcommissie weer in beeld. Aan hem de taak de sterren te
traceren en te schrijven. Spoedig had ik het adres van 'Unsere
Marlène' te pakken en omdat er spoed achter de naamgeving
zat en ik in verband met mijn 40e verjaardag toch naar Parijs
ging, dacht ik dit klusje heel eenvoudig op te lossen door
even bij Marlène langs te gaan. Aanvankelijk bedoelde ik dit
als grap, maar de commissiecollega's waren van mening dat
ik dat dan ook maar even moest gaan bewijzen. Zoiets heet
volgens mij "hangen". Telefonisch had ik een afspraak gemaakt
met "la dame de la maison" van Marlène en daags erna stond
ik met vrouw en kinderen op de stoep in een zijstraat van
de Champs-Elysées. Ik meldde mij in mijn beste Frans, de
grote deur ging open en door een poort kwamen we op een
binnenplein. We werden opgevangen door de huisdame van
mevrouw Dietrich. Even duurde het toen ik HET appartement

Het was een jaar of tien geleden. Ik was in die tijd secretaris

mocht betreden. Rechts van de deur was een klein tafeltje met

van de straatnaamgevingcommissie. Dit college, bestaande uit

een stoel en erboven een prachtig portret van de diva. Ook

burgers en ambtenaren, heeft de nobele taak het gemeente-

stond er een koffer in de gang (was dat die koffer aus Berlin?).

bestuur voorstellen te doen voor de straatnaamgeving in onze

Marlène kwam de gang inlopen en had een lichtblauw peignoir

gemeente.

aan met aan de onderzijde van de mouwen en de jas een soort
bontrandje van een iets lichtere kleur. Voorts had ze een mooi

Voordat een straatnaam definitief kan worden vastgesteld, gaat

grijs getoupeerd kapsel. Haar stem was werkelijk heel zwoel,

er veel overleg aan vooraf. Tenslotte heeft iedereen verstand

en zwaar tegelijk. Ze was overigens goed op de hoogte van

van straatnamen... Juist daarom moeten voorstellen tot

mijn komst en mijn verzoek. En toen ik haar in het Engels

naamgeving weloverwogen worden gedaan; je moet er immers

(wat een geluk) nogmaals de vraag van het gemeentebestuur

rekening mee houden dat er mensen in een straat met een

overbracht, antwoordde ze op haar eigen wijze (zware stem en

bepaalde naam moeten en ook willen gaan wonen.

wulpse blik): "Please do". Om dit kloeke antwoord ook voor
het nageslacht te bewaren herhaalde zij het op een klein blauw

Voor de hele woonwijk is destijds het voorstel gedaan om het

kaartje.

Filmwijk te noemen. Vervolgens is een indeling gemaakt in
komieken (noordelijk deel), acteurs en actrices (middenstuk)

Met een heel hard "Yes" op de binnenplaats van het complex,

en regisseurs (zuidelijk deel). Toen in de vergadering van de

vervolgden wij onze Parijsreis met een heel bijzonder gevoel.

commissie het middenstuk aan bod kwam, is een inventarisatie

Je had ze moeten zien, die collega's van de straatnaamgeving-

gemaakt van acteurs en actrices. Er moesten Amerikaanse

commissie van Almere. Het kan weliswaar In Almere, maar het

bijzitten, maar ook Europese. Er moesten ook voldoende

gebeurde In Parijs.

vrouwennamen worden voorgesteld en alle filmgenres zouden
aan bod moeten komen. Terwijl de lijst met namen enige

Lammert Wierstra

vorm kreeg, bleek dat enkele al bij hun leven legendarische
sterren weliswaar heel oud waren, maar nog niet dood en

(Lammert Wierstra was destijds secretaris van de straatnaam-

begraven. Maar een Filmwijk zonder James Stewart en een

gevingcommissie en thans werkzaam als vestigingsadviseur

Marlène Dietrich, da's geen complete wijk. Wachten tot de

bij de afdeling Economische Zaken alwaar hij zich samen met

dood er op volgt was de commissie te cru en te onzeker. Aldus

collegae bezig houdt met het vestigen van bedrijven op onder

werd voorgesteld het gemeentestuur te laten instemmen met

andere het bedrijventerrein Veluwsekant-West(red.))
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De keuze van

Anna Kournikova
KOERIERSBEDRIJF
TEL:062.123.6543
Wij bezorgen waar dan ook i n
Nederland binnen 3uur.
Onze l e u s : s n e l gebeld I s s n e l b e s t e l d .
Wij berekenen geen a f h a a l k o s t e n
en geen w a c h t t i j d e n .
T a r i e f l i j s t zenden w i j op aanvraag.
Voor meer dan 6 r i t t e n per maand
geven we een gunstige k o r t i n g .
Laat even wat van u horen.
Filmwijkers z i j n

er

voor e l k a a r

nietwaar!

Cinemadreef 373 1325 EJ ALMERE

Tennisster Anna Kournikova kiest
voor ConsteUation Quadra

O
OMEGA

TRIADE JUWELIERS
Korte Promenade 73, 1315 HM Almere-Stad Holland
Postbus 10138, 1301 AC Almere Holland
Tel. (31) |0| 36 - 53 34 028
Fax. (31) (01 3 6 - 5 3 34 157

Integrale Massagefherapie
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
8.30-17.30
8.30-17.30
8.30-21.00
8.30-17.30
8.00-15.30

2

Moe van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, nek- en schouderklachten, maag- en
darmklachten, of menstruatiestoornissen . . .
Last van spanningen die maar niet willen
verdwijnen . . .

036-5375664
Binnenkort bij Universal Hairstyling.

Besta je alleen uit een denkhoofd en wil je
je lichaam weer voelen . . .
Of wil je jezelf eens trakteren op een
ontspannende massage . . .

e
100 % Haarverlenging en/of
V ermeerdering met écht haar.
Bel voor meer informatie.

J. Ivenslaan 123

Marijke Huiberts

Filmwijk-Zuid

Integrale Massagetherapie is dan een
mogelijkheid.
Simon van Collemstraat 90,
1325 NC Almere (Filmwijk)
telefoon 036 - 5376819

Bericht van wijkmanager

Ton

Timmer

Bewoners zijn ogen en oren van de wijk"
tekst Ton Timmer

De afgelopen periode hebben we

besproken met de bewoners van deze

Wijkonderhoud

een aantal belangrijke mijlpalen

straten. Ons voorstel was dat mensen

Tussen de Paviljoens en de Charlie

geslagen. In april konden we het

die niet in de wijk wonen maximaal een

Chaplinweg zaaien we dit voorjaar gele

eerste bewonersplatform voor de

uur mogen parkeren met een blauwe

klaver en blauwe faceala in. Dat zal deze

Filmwijk Noord oprichten. Een aantal

parkeerschijf. Op verzoek van de

zomer een kleurig tafereel zijn. Het

enthousiaste buurtbewoners dat graag

bewoners zal dat wellicht nog worden

groenonderhoud krijgt sowieso extra

samen met de gemeente zorg wil dragen

beperkt tot een half uur. Voor hun visite

aandacht deze maanden. Wié klachten

voor onze wijk. We denken er over

kunnen de bewoners bezoekerskaarten

heeft, kan altijd bellen of even langs

na om het platform een stichtings- of

kopen die een jaar geldig zijn en per

komen bij onze balie. We zijn blij met al

verenigingsvorm te geven met een

keer 3 uur gelegenheid geven om te

uw meldingen ter verbetering.

eigen bestuur krijgt en de mogelijkheid

parkeren. Wellicht dat we die tijdsduur

voor buurtbewoners om lid te worden.

nog wat verlengen op verzoek van

Bij mooi weer wordt vaak druk gebruik

Vele bewoners moeten zo de kans

velen. Ook zullen we voor de kleine

gemaakt van het Lumièrestrand. Ook

krijgen een rol te vervullen die past bij

bedrijven in het gebied maatregelen

deze zomer zal de gemeente op warme

hun behoefte en mogelijkheden. Voor

treffen. Ik ben erg tevreden over de vele

dagen extra aandacht besteden aan het

mij als wijkmanager is dit platform erg

positieve suggesties die door bewoners

schoonhouden.

belangrijk omdat zij voor een belangrijk

zelf zijn gedaan. In juni zal het college

deel mijn ogen en oren zijn in de wijk.

van burgemeester en wethouders een

Tenslotte is het leuk om te melden

Het platform weet wat er in de wijk

definitief besluit nemen. Alle bewoners

dat we aan de slag gaan om van het

speelt en belangrijk is.

ontvangen hierover rechtstreeks bericht.

schoolplein van basisschool De Polygoon
een echt buurtplein te maken waar ook

De komende periode zou ik graag met

Noodschool

buiten schooltijden lekker gespeeld kan

het platform een wijkschouw willen

De scholengemeenschap Helen

worden. De bestrating wordt verbeterd,

organiseren waarbij ik samen met

Parkhurst groeit behoorlijk uit haar

het groen krijgt een onderhoudsbeurt en

enkele bewoners door de wijk loop

voegen. Plannen voor een nieuw gebouw

er komen speeltoestellen bij. Begin 2003

om te zien wat er goed en niet goed

in de Stedenwijk krijgen vooralsnog niet

zal de metamorfose klaar zijn, mits alles

gaat. Vervolgens stellen we aan de hand

de goedkeuring van de bewoners van

volgens planning verloopt."

daarvan een werkplan op met planning

die wijk. Vandaar dat op korte termijn

van de zaken die moeten worden

een noodgebouw voor 500 leerlingen

aangepakt.

wordt gebouwd ten noorden van het
politiebureau. Collega-ambtenaren

Ook kan het platform natuurlijk zelf

werken nu hard aan de voorbereidingen.

punten aandragen om met mij te

Al in september 2002 moet het gebouw

Ton Timmer
Telefoon 036 5399699
Bezoekadres: Stadsdeelkantoor Stad

bespreken. Na de zomer hoop ik ook in

gereed zijn om circa 500 schoolgaande

Oost, Stadhuisbaan I (het blauwe

de Filmwijk Zuid een bewonersplatform

jongeren in Almere Stad onderdak te

gebouw achter de wereldwinkel op het

te kunnen oprichten. Wie belangstelling

kunnen bieden.

Stadhuisplein)

heeft, meldt zich nu vast aan!
Parkeren
Zoals velen weten hebben we in de

nr

w

straten dichtbij het centrum veel
parkeerhinder van bezoekers van het
stadshart. De gemeente erkende na de
invoering van het betaald parkeren in
het stadshart al snel dat er iets geregeld
moest worden om overloop van auto's
te voorkomen in vooral de straten die
grenzen aan de Cinemadreef. Eind
april hebben we op twee avonden
de invoering van een blauwe zone
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Het deel van Filmwijk waarin de blauwe parkeerschijf straks wellicht verplicht wordt.

(Advertenties)

ZIE OP

JEZUS
EN LEEF!
Jezus zegt: "Ik ben gekomen opdat
zij hebben leven en overvloed".
Ook ü wil Hij leven en overvloed geven!
Bezoek onze samenkomst.
Op zondag om 10.00 uur,
in de Basisschool 'De Olijfboom',
Bongerdstraat 2-4 (Parkwijk), Almere stad.
Verwacht:
About A Boy
Biade 2
Uto & Stitch
Spidmrman
Scooby Ooo
Men In Black 2]

Secretariaat:
Postbus 1596,
1300 BN Almere.
036-5451588
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EEN MAXIMAAL RESULTAAT

NOTARIS UNIE
KLANTGERICHTE JURIDISCHE ADVISEURS IN OPTIMA FORMA

L A N D G R A A F « K O E L M ANS
n o t a r i s s e n

RANDSTAD 22-167/HOEK RANDSTADDREEF
TELEFOON 036 538 22 00, FAX 036 538 22 02
0900 - NOTARIS (30 CENT PER MINUUT)

Ruilen? Wij uw mailadres,

u een daverende

dag!

Filmwijk feestwijk (en u doet mee, ok?)
Zaterdag 17 augustus w o r d t een

•

32 amateur-mannequins

Wat moet u doen? Stuur een e-mail

spetterende dag! Twaalf uur lang,

•

12 aanvoerders die 72 volleyballers

naar filmwijkfeest@filmwijk.nl. U mag

een buurtcompetitie laten spelen

ons schrijven wat u er van vindt (elk

van 12.00 t o t 00.00 uur, vieren we
het Filmwijkfeest. De aanleiding?

•

45 simultaanschakers

nieuw idee is van harte welkom!). Een

Tien jaar geleden betrokken de

•

8 kinderschminkers

deskundige jury zoekt de origineelste

eerste wijkbewoners hun huis.

•

Een p r i m a reden o m een feest van

22 vliegers door evenzoveel

inzending uit, die vervolgens kan rekenen

vliegeraars opgelaten

op een (CD- of boeken-)bon.

jewelste t e bouwen, w a n t in die

•

4 amateurbandjes

tien jaar is een van de mooiste

•

7 goede musici

nieuwbouwwijken van Nederland

•

36 mensen die - een uurtje - de koek

u te horen als u een idee heeft voor

en zopie-stand runnen

een feestelijke activiteit, in uw eentje

•

22 podiumartiesten

of samen met een vereniging. Ook als

•

en nog veel meer

gerealiseerd.
Om dat feest te vieren hebben we

Wij zouden het erg leuk vinden om van

mensen nodig, véél mensen. Op de

u denkt dat uw vereniging zich op 17
augustus zou kunnen presenteren (tip:

eerste plaats meer dan vijftienhonderd

Daarom is het handig als we uw

om bijvoorbeeld nieuwe leden te krijgen)

feestelijke Filmwijkers die deze dag

emailadres hebben. Daarmee kunnen

horen we dat graag.

(of een deel ervan) met ons mee

we u in de loop van komende maanden

willen doen. Daarnaast zijn ook

gemakkelijk bereiken. En hoeven

veel actievelingen nodig. We geven

we geen briefjes op te hangen bij de

een kaartje naar het Filmwijkcentrum,

een kleine, voorlopig onvolledige

kruidenier. Bovendien staan we direct als

Walt Disneyplantsoen 76-78, 1325 SX

opsomming.

'E-wijk' op de kaart..!

Almere, of bel met (036) 53 73 498.

"Sluit de buurt

maar gelijk

helemaal

Geen emailadres? Geen probleem. Stuur

af"

Blauwe parkeerzone in september

tekst Petra Bulte/foto Prospero

Een deel van Filmwijk krijgt vanaf

aan. In de vragenronde kwamen

De gemeente neemt alle suggesties in

september een blauwe parkeerzone.

punten naar voren als: hoe vaak

overweging. Begin deze maand praat

De maximale parkeerduur in de straten

wordt er gecontroleerd (antwoord:

het college opnieuw over de kwestie

tussen de Oscarlaan, de Cinemadreef,

steekproefsgewijs), hoe zit het met mijn

en neemt het een besluit. Daarna

de Danny Kayestraat en de busbaan

caravan/aanhangwagen (deze krijgen

volgt een periode van zes weken voor

wordt een uur (met parkeerschijf).

beide ook drie dagen ontheffing),

de bewaarschriften. Na de vakantie

De maatregel moet de overlast door

hoe moet dat als ik een feest geef

(september) is de invoering een feit.

de invoering van betaald parkeren in

met veel bezoek (oplossing: veel

het centrum tegengaan. Bewoners en

bezoekerskaarten van 5 euro per stuk

werknemers in het gebied krijgen een

aanschaffen of lenen bij de buren) en:

gratis ontheffing. Dat principebesluit

wat doe ik als mijn bezoek langer dan

heeft de gemeente onlangs genomen.

drie uur wil blijven (hiervoor is nog geen

Op een bewonersbijeenkomst in

oplossing bedacht).

het Stadhuis konden bewoners hun
gedachten erover spuien. Met name de

Suggesties waren er in overvloed. Een

opgelegde maximale parkeerduur van

greep: maak de blauwe zone maar direct

drie uur voor bezoekers kreeg daarbij

groter, omdat het parkeerprobleem

veel kritiek.

anders toch maar wordt verlegd. Of:

Zo'n honderd Filmwijkers (en

alleen toegankelijk voor bewoners en

sluit de buurt totaal af en maak het
ondernemers van de Randstad) hoorden

bezoekers. En: laat het gratis parkeren

de toelichting van de gemeente over de

met schijf slechts een half uur duren in

invoering van de blauwe parkeerzone

plaats van een uur.
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Snoeien,

knippen

en maaien

op terrrein

De

Kemphaan

Werken op de stadsboerderij, da's leuk!
en begeleidt het vrijwilligerswerk,

zijn uiteraard mogelijk. De stadsboerin

vrijwilligerswerk? Dan biedt

zorgt voor instructie en het benodigde

schenkt koffie en thee en zorgt voor

Landschapsbeheer Flevoland daartoe

gereedschap.

een stevige gezamenlijke maaltijd rond

Bent u op zoek bent naar afwisselend

het middaguur. De werkdagen voor de

een prachtige kans. Landschapsbeheer
werkt enkele zaterdagen per jaar samen

Op dit moment is er een klein

rest van dit jaar staan gepland voor de

met een kleine groep vrijwilligers aan

groepje vrijwilligers actief dat graag

zaterdagen 22 juni, 14 september en

het onderhoud, beheer en verdere

ondersteuning krijgt van enkele nieuwe

9 november.

ontwikkeling van de erfbeplanting,

vrijwilligers. Er is volop afwisselend

heemtuin en boomgaard van de

werk en een prettige werksfeer. De

Stadsboerderij. De boerderij is het

vrijwilligersgroep werkt 6 zaterdagen

Belangstellenden kunnen zich telefonisch

oudste deel van het inmiddels sterk

per jaar van 's ochtends 10 uur tot 's

opgeven 0320 294939 of per mail

uitgebreide stadslandgoed

middags 3 uur. Aangepaste werktijden

flevoland@landschapsbeheer.net.

De Kemphaan.
Jaren geleden werd op het terrein van
De Kemphaan een heemtuin aangelegd.
Na de opheffing van De Kemphaan als

*

S

voorlichtingscentrum is de heemtuin
zwaar verwaarloosd. In samenwerking

•Éi

M i

met de stadsboer herstelden vrijwilligers
een deel van het oorspronkelijke
beplantingsplan en zorgen ze nu
voor het beheer van erfbeplanting,
heggen en boomgaard. Het werk is
zeer afwisselend en bestaat uit allerlei
denkbare tuinwerkzaamheden zoals
snoeien van de fruitbomen, knippen
van heggen, maaien van de boomgaard,

f

bestrijding van de reuzenberenklauw
en het onderhouden van de heemtuin.
Landschapsbeheer Flevoland coördineert

(Advertentie)
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Rob Verlinden over de Entente Florale 2002

Almere: groen, groener, groenst?
tekst Rob Verlinden

Almere is het 'groentje' tussen de

die dat wil kan recreëren op fraaie

grote steden in ons land. Maakt

gazons tussen een rijke variatie aan

Almere ook kans de groenste stad in

bomen en struiken, bloeiende rozen

Nederland te worden? We weten het

en vaste planten. Zo'n beplanting past

snel: de Entente Florale 2002 komt

echt bij Den Haag. In Almere zou je

er aan...

een stadspark kunnen maken met

mm

een andere, maar minstens zo rijke
De 'Entente Florale 2002' Is een

beplanting die past bij een moderne stad.

jaarlijkse nationale competitie tussen
Nederlandse steden op het gebied van

Te veel van hetzelfde

stedelijk groen, natuur en landschap.

Is het openbare groen in Almere al

Deze maand beoordeelt een deskundige

niet om over naar huis schrijven, in de

jury Almere op de kwaliteit van deze

woonwijken is het nog bedroevender.

aspecten. Het gaat daarbij niet alleen

Weinig bomen, minimale soortvariatie en

om de openbare ruimte, ook de

- ik noemde het al - vaak hele straten

komt er uit economische motieven niet

inrichting van particuliere voortuinen

zonder voortuinen. Heel veel baksteen,

of onvoldoende toe, dus laten wij als

en bedrijventerreinen wordt in de

beton en bitumen. En dan heb ik nog

bewoners dan zelf zorgen dat het er

aantrekkelijker, mooier. De gemeente

beoordeling meegenomen. Ik vind

het minst te klagen, want ik woon in een

beter uit komt te zien waar we kunnen.

het nogal ambitieus van de gemeente

gedeelte van de Filmwijk waar door de

Voor nu en voor de toekomst. Of de

Almere om hieraan mee te doen. Het

gemeente nog wel iets aan groenplanning

gemeente het predikaat 'groenste

bladverliezende groen in de aangelegde

is gedaan. Maar moet je wel alles aan de

stad van Nederland' al verdient? Wie

buitengebieden mag er zijn, maar in de

gemeente overlaten?

het weet, mag het zeggen. Er is in

woonwijken en winkelgebieden met

Als bewoners van een straat met

vijfentwintig jaar stadsontwikkeling veel

stadsterrassen bouwt Almere maar

voortuinen de koppen bij elkaar steken

gebeurd, maar één ding is zeker: als

door. Daar is van groenplanning weinig

en gezamenlijk een groenplan voor hun

Almere wil concurreren met de knusse

te merken. Knusse terrassen met

straat maken, kan het daar al een stuk

groene sfeer van het oude land, moet er

een prachtige variatie aan bomen zijn

leuker worden. Dat kan zonder overleg

in deze dynamische stad nog veel meer

'weggepland' om plaats te maken voor

met de gemeente, want het zijn eigen

gebeuren!

kantoorgebouwen en winkels. In veel

voortuinen. Je zou in een straat met

woonwijken zijn de voortuinen erg klein

vijfentwintig voortuinen één soort boom

of ontbreken ze zelfs helemaal.

uit kunnen kiezen, bijvoorbeeld een
sierappel, en die in zeven voortuinen

"We missen een echt mooi stadspark"

in de straat planten. Om de drie tuinen
zo'n boom. Moet je eens zien wat een

Groenzones vind je door de hele

eenheid en effect dat al geeft. Zo'n

stad, maar deze worden beplant met

straat ziet er zeker tijdens de bloei en de

het goedkoopste massagroen dat

vruchttijd - die duurt bij sierappels heel

er is. Het groenonderhoud wordt

lang - veel spannender en leefbaarder

alleen grof gedaan. Een echt fraaie

uit.

tuinstad zal Almere zo nooit worden.
Bovendien blijft het risico groot dat de

Kleine bomen voor kleine tuinen

nu nog aanwezige groenzones in de

Tegenwoordig worden er tientallen

toekomst ook aan de bouwdrift worden

klein blijvende boomsoorten speciaal

opgeofferd.

voor kleine tuinen gekweekt. Plant per
straat een andere soort en je krijgt

Naar mijn idee zou Almere een prachtig

een weelde in de wijk om ' U ' tegen te

stadspark moeten hebben, zoiets als

zeggen. Het is ook belangrijk voor de

het beroemde Westbroekpark in Den

toekomst. De straat waarin we wonen

Haag. Dat is een uitgestrekt park in

moet knus en lekker leefbaar zijn. Een

Engelse landschapsstijl, waarin iedereen

variatie aan groen maakt een wijk rijker.
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Laumanns,

Nijland en Voortman:

tien jaar

later

De peetvaders van Filmwijk

tekst Berthilde Lammertink/foto Prospero

In het vorige nummer van de Filmwijkkrant schreven we over het 10-jarig

Reinier Nijland

bestaan van de BouwRAI, het noordelijk deel van de wijk. In dit nummer

Tien jaar geleden zat Reinier Nijland

leest u hoe drie peetvaders van Filmwijk een decennium later terugkijken

aan de tekentafel van Filmwijk. Hij

op hun werk namens de gemeente Almere: projectleider Hans Laumanns,

was met Bep Voortman en Laumanns

landschapsarchitect Reinier Nijland en stedenbouwer Bep Voortman.

als landschapsarchitect bezig met de
inrichting van het noordelijk deel. Van

Hans Laumanns

werpen te maken zonder dat ze wisten

plan tot en met uitvoering schiep hij

In 1990 was Hans Laumanns project-

waar de huizen precies zouden komen

een onvergetelijke sfeer. Hij werkt nog

leider van de buitenexpo in de

te staan. Wij maakten de puzzel en

steeds voor de gemeente Almere en

Muziekwijk en twee jaar later van

plaatsten de ontwerpen in een halfrond:

wandelt graag mijmerend door Filmwijk.

de BouwRAI Filmwijk. Ook bij de

dat was de cirkel van Bep Voortman,

Regenboogbuurt en Seizoenenbuurt

de basisvorm van de Filmwijk. Toen we

Trots...

was hij zeer nauw betrokken. Full time

klaar waren en het voorlegden aan de

" ben ik nog altijd. Ik loop graag door de

werken hoeft hij, gezien zijn leeftijd, niet

architecten, brak echt de pleuris uit. Veel

wijk. Vaak met studenten of vakmensen

meer. Tussen het 'rusten' door kan hij

discussie was nodig, het werd lètterlijk

uit de stedenbouw en architectuur.

het echter niet laten nog grote projecten

een hete zomer. Uiteindelijk hebben

Nog steeds is Filmwijk een hoogtepunt

aan te pakken. Zo was hij vorig jaar

wij de knopen doorgehakt. En na de

in Almere. De groene structuur wordt

namens de gemeente verantwoordelijk

realisering was iedereen wonderwel

voor het project Gewild Wonen in de

steeds mooier. Zoals ik had gehoopt,

tevreden. De halve cirkel bleek een

Eilandenbuurt in Almere Buiten.

vormen de geschoren groene hagen

sterke geometrische vorm en maakte het
mogelijk zeer uiteenlopende woningen in

De BouwRAI Filmwijk...

te passen. In combinatie met de strakke

"De Nationale Woningraad komt de eer

groene hagenstructuur van Reinier

toe van het initiatief tot buitenexposities

Nijland, hebben we een prachtige 'prent'

voor woningbouw. Almere bleek begin

gemaakt. De wijk kan in mijn ogen niet

jaren negentig een prachtige locatie voor

meer stuk en wordt, met het volwassen

ontwerpend en bouwend Nederland.

worden van het groen, alleen maar

Hier kon men laten zien waartoe ze in

mooier."

staat waren. Onze stad bood de kans
prototypes van huizen te bouwen die

een sterk bindend element. De grote
variëteit in architectuur wordt er door
aaneen geregen, het groen maakt dat het
geen chaos is maar een aantrekkelijke
verscheidenheid."
Tien jaar geleden...
Ik kan wel zeggen dat dit tot nu toe een
van mijn plezierigste projecten was. We
konden er veel creativiteit in stoppen.

Monument...

Het is goed dat je als gemeente van tijd

echt bewoond zouden worden. In de

"De wijk mag wat mij betreft de status

tot tijd bijzondere wijken bouwt. We

Muziekwijk vond op kleine schaal in

van monument krijgen. Dat heeft voor

hebben er veel van geleerd. Zo hebben

1990 een eerste buitenexpo plaats. Dat

sommigen iets negatiefs, je zou dan niks

we weken nagedacht over de profielen

smaakte naar meer. Filmwijk bleek de

meer mogen. Maar zo zie ik het niet. De

van de wegen. Door deze in het midden

ideale plek om het nog eens te doen:

woningen zijn bijzonder, kleurrijk, nieuwe

te asfalteren en aan de randen te

een wijk van behoorlijke omvang die het

materialen zijn toegepast. Dit project

bestraten met klinkers, schep je de illusie

centrum en een groot groengebied met

markeerde de start van veel meer

dat ze smal zijn. Je rijdt niet snel te hard.

elkaar verbindt."

vrolijkheid en variatie in nieuwbouw in
het hele land. Deze BouwRAI heeft de

Spelen...

Spannend...

toon gezet. Daar ben ik van overtuigd. Er

Veel mensen weten het niet, maar

"In die tijd was de gemeente een stuk

moet wel zorg zijn voor dit monument.

de paden achter de woningen langs

kleiner. Er was minder bureaucratie,

De tand des tijds slaat anders toe.

variëren grotendeels in breedte en lopen
ver door zonder een onderbreking

minder regels en dus meer ruimte voor

Kunststof materialen, pleister- en

spontane ideeën en mogelijkheden om

schilderwerk moeten goed onderhouden

halverwege. Ons idee was dat dit

die ook echt te realiseren. We pakten

worden. De bewoners hebben daar zelf

veilig spelen mogelijk zou maken en
veel contacten zou leggen tussen

met z'n drieën volop de kansen. De

een belangrijke verantwoordelijkheid

zomer van 1990 was superspannend.

in. Ik heb wel het idee dat de mensen

buurtbewoners. Het politiekeurmerk

Wij hadden een groot aantal architecten

deze wijk koesteren. Ik hoop dat dat ook

staat dit helaas niet meer toe. Er is in de

- velen met behoorlijke reputatie

betekent dat mensen hun eigen huis en

BouwRAI Filmwijk verder veel aandacht

- gevraagd vernieuwende woningont-

groen goed blijven onderhouden.

besteed aan spelaanleidingen. Dat zijn
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voorzieningen die kinderspel ontlokken
zonder dat ze daar nadrukkelijk
voor bedoeld zijn (randen, paaltjes,
tegelpatronen etc). Het filmlint in de

m

trottoirs is daar een goed voorbeeld van.
Wat niet Is gelukt...
ik had graag gezien dat het plan voor
een horecapaviljoen op het grasveld
tegenover het Gezondheidscentrum was
uitgevoerd. Het mag nog steeds volgens
het bestemmingsplan, maar niemand
die het tot nu toe aandurft. Voor een
buurt is zo'n ontmoetingspunt tussen de
bomen natuurlijk bijzonder prettig. Ik
hoop dat het er nog eens van komt.

Bep Voortman
Bep Voortman werkt nog steeds als
stedenbouwkundig ontwerper bij de
gemeente Almere.
Een halve cirkel...
" Al schetsend kwam ik op het idee om
het centrum door middel van een halve
cirkel te verbinden met de langgerekte
wijken van Stad Oost. De halve cirkel
symboliseert ook de oervorm van een

-• •

stad: optimaal te verdedigen tegen
aanvallen van buitenaf. Op het moment
dat wij met projectontwikkelaars en

Reinier Nijland - landschapsarchitect van de Filmwijk

bouwers om de tafel gingen, bestond het

woningen aan elkaar verbonden. We

gezondheidscentrum. Dit heet ook wel

maar was nog lang geen vastgesteld

'regisseerden' zo de kakofonie van

het 'kleinood'. Centraal gelegen met een

plan."

architectuur. Het middelpunt van

intieme openbare binnenhof, onderdeel

de halve cirkel werd een bushalte,

van een naar het park toelopende

Het thema...

hét symbool van het Almeerse

verbinding, een van de 'radiale wegen'

"van de buitenexpo werd

busbanensysteem waarbij bushaltes

dwars op de halve cirkel."

'grensverleggend bouwen'. Omdat we

nooit verder van je huis af liggen dan 400

architecten uitnodigden ontwerpen voor

meter."

Wat mijn droom is...

zij wisten waar die uiteindelijk kwamen

Mooi...

van Eyk voor een uitzichttoren in het

te staan, richtten zij zich maximaal

"vind ik de wijk nog steeds. Net als

middelpunt van de cirkel naast het

op de woningen en de indeling. Ze

vele vakdeskundigen die nog in groten

gezondheidscentrum. Hij maakte op

brachten veel nieuwe ideeën in. Later

getale komen kijken. Prachtig door

eigen initiatief een schets. Het is nooit

idee van de halve cirkel wel in mijn hoofd

"Het plan uitvoeren van architect Aldo

woningen te maken waarvan wij noch

de combinatie van stedenbouw en

werkelijkheid geworden. Jammer, je zou

het stratenpatroon. De omgekeerde

architectuur is het seniorencomplex

een prachtig uitzicht hebben over de

wereld! Door die halve cirkel werden

van architect Quist aan het Greta

hele wijk, het park en het Weerwater."

de onderling behoorlijk verschillende

Garboplantsoen, tegenover het

hebben wij de woningen ingepast in
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OptimeI Vitga
Pi-gktijk VOOF- Emotionele en
fysieke Vitaliteit

Praktijk voor Fysiotherapie

Erik J. Goes

" Dol-fi[n (\OOY het leven "
Vooi- mensen die
• niet lekkei- in bun vel zitten
• Igst hebben van stress
• zich futloos voelen
• willen stoppen met loken of snoepen
• angst hebben voor 4e tgnc^rts
• fobieën of paniekaanvallen hebben
• hun boosheid niet los kunnen laten
• i-elatiepfoblemen hebben
• sukkelen met hun gezondheid
• faalangst/examenvi-ees hebben
• zwanger willen worden
• al van alles geprobeerd hebben

Behandel voor zowel particuliere- als
ziekenfondsverzekerden.

Adres:
Ingang praktijk:
Telefoonnummer:

James Stewartstraat 260
Ingrid Bergmanstraat
036-535 44 22

yLieuwyi4v éAtmew

c

omes/-

één adms/uoow IUV/:

en^XeMnsckoonkeidssaian/
'ïKafisaian'

Voor kinderen met
• leer- en/of gedragsstoornissen
• sociaal-emotionele problemen
• concentratieproblemen
• watervrees
Wilt u uw onverwerkte emoties opruimen en balans in uw leven brengend
Bel nu!!
Drs. Ellen Blad.
NEl-practitioner en orthopedagoog
James Stewartstraat 631325 JB Almere
Tel. 036-5353733 fax 036 5353683
E-mail p r a k n e i @ f l e v o n e t . n l

en eeiv €Aameleo4v pmducl (uuleau/.
<:

}taiumlifo staat da

<:

kojfaaiti^Maav!

nvwi/rwzw 9.00 - 18.00 uw
dis, do'en/wtlf/9.00 - 21.00 um/
MiicAcoc/daaiv 56
1325 %% éAlnvew
036-5374262
c

Wonen

in Filmwijk:

De

Caprastraat

De grote onbekende filmmaker
tekst Herma van Laar en Simone Koorn/foto Prospero

CÏS '

57

Wie w a s Frank C a p r a ?

Frank Capra w e r d in 1897 op
Sicilië g e b o r e n . Hij emigreerde op
j o n g e leeftijd met zijn familie naar

t.

de Verenigde Staten en g i n g in
Los Angeles naar school. Hij w e r d
chemisch ingenieur, maar kon op zijn
vakgebied geen baan v i n d e n . O m
wÊÊÊÊÊÊÊm

de verveling te d o d e n , schreef Capra
komische teksten voor acteur Hal
Roach. Zo b e g o n in 1922 o n b e d o e l d
zijn carrière in de filmwereld. Hij
werkte onder meer als fotograaf,
regie-assistent en komedieschrijver.
Nadat hij in 1928 in dienst k w a m
bij Columbia Pictures (toen n o g een

Laaiend enthousiast over hun woning

allemaal. ' Z e ' luisteren t o c h niet en 'ze'

zijn z e n i e t . E n w i e d e n a a m g e v e r

d o e n er t o c h niets aan!".

g o e d kennen. Zijn opleiding k w a m
toch van pas, w a n t hij voerde enkele

v a n h u n s t r a a t is, w e e t s l e c h t s e e n
enkeling. Toch kijken de b e w o n e r s

kleine filmstudio) leerde hij het vak

"Het buurthuis

is een

aanwinst"

technische veranderingen door die
een e n o r m succes bleken.

v a n d e C a p r a s t r a a t positief n a a r
hun woonomgeving. L e e s wie C a p r a

Een r a s - A l m e e r s e t r e f f e n w e o p

w a s e n h o e d e b e w o n e r s in h u n vel

n u m m e r 6. Z e k w a m 25 jaar geleden

Hij regisseerde en produceerde veel

zitten.

m e t haar o u d e r s pionieren in A l m e r e -

films met als t h e m a : de g e w o n e man

Haven. N u , vier huizen later, w o o n t ze

is de held. Tot zijn grote verbazing

Iets c r e a t i e f s

in de Caprastraat. H e t huis is t e klein.

behaalde hij met zijn film It Happened

" M a a r als w e verhuizen w i l ik w e l in de

O n e N i g h t (1934) een e n o r m succes.

uitzicht op de A 6 . N i e t lang meer, w a n t

Filmwijk blijven. H e t buurthuis is een

Dit was zijn eerste meesterwerk op

er gaat flink g e b o u w d w o r d e n op het

aanwinst. D o o r de koffieochtenden heb

het gebied van de slapstick. Met deze

ik nu leuke contacten in de w i j k . "

film sleepte hij liefst vijf Oscars in

De Caprastraat biedt nu nog een weids

b e d r i j v e n t e r r e i n . De jonge v r o u w van

de wacht. Hierna b e g o n zijn meest

n u m m e r 87 w e e t van haar m o e d e r dat
Begin de trends

creatieve periode. Zijn films kregen

Filmwijk te rustig. " V o o r tieners is e r

O p h u i s n u m m e r 34 w e e t de b e w o o n s t e r

een 'boodschap'. Tijdens de Tweede

niet veel te d o e n . Ik zou w i l l e n dat het

w e l w i e C a p r a is. " D e V P R O heeft pas

Wereldoorlog werkte hij mee aan de

buurthuis w a t m e e r activiteiten v o o r

nog een film van hem uitgezonden."

serie documentaires W h y w e fight..

ons organiseert, zoals streetdance,

H e t leuke aan de Filmwijk vindt ze het

De film It's a W o n d e r f u l Life (1946)

zelfverdediging v o o r tieners of iets

strandje, het W e e r w a t e r en het bos

met James Stewart in de hoofdrol

op loopafstand. " W a t ik vreselijk mis

is een mix van alles w a a r i n Capra

Capra een regisseur is. Z e vindt de

creatiefs".

zijn de b u u r t w i n k e l s , g e w o o n even een

geloofde en voor stond: menselijke

V o o r de andere b e w o n e r s is Frank

praatje maken. Gelukkig heb ik p r i m a

w a a r d i g h e i d , democratie en 'the

Capra een g r o t e o n b e k e n d e . Bovendien

buren". D e F i l m w i j k k r a n t leest ze van A

American dream'. Helaas flopte deze

vindt de v r o u w op n u m m e r 5 haar huis

t o t Z . Haar elfjarige zoon k o m t o o k m e t

film. Na zijn laatste productie State of

te klein. "Aan de andere kant van de

ideeën v o o r het buurthuis: " M e t mekaar

the Union (1948) n a m het succes van

straat hebben de huizen een zolder. Als

een g r o o t b o u w w e r k maken, of g e w o o n

Capra snel af.

ik daar zou w o n e n zou ik dik t e v r e d e n

lekker tafeltennissen". Frank Capra z o u

zijn". H e t echtpaar dat w e o p straat

tegen deze jonge Filmwijker zeggen:

aanspreken begint onmiddellijk te

"Volg de t r e n d s niet maar begin ze".

Frank Capra overleed in 1993.

m o p p e r e n . " A c h , w a t heeft het v o o r zin
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CONSTRUCT

•

bedrijfspsychologie

• •

•

•

Psychologisch advies,
Begeleiding en Training
Selectie van personeel
Tests en Assessment Centers

m

m

^... >

Loopbaanadvies
W

Coaching en Training

Kerkstraat 72
1354 AC Almere
(. K I N D I l l ( ) l * \ . \ N ( i A l M l - K I

"Samen in onlwikkciitiü"

(036) 531 83 69
www.psy.com

• service, kwaliteit en persoonlijke aandacht
• 27 vestisinsen door heel Almere
• ook gesubsidieerde plaatsingsmogelijkheden
• ouder- én kinderraad

Kinderdagverblijven
(leeftijd 0 - 4 jaar)
Verlengde openingstijden mogelijk.

Buitenschoolse opvang
(leeftijd 4 - 1 3 jaar)
Aansluitend aan de schooltijden.
Tijdens reguliere vakanties de hele dag open.

Opvang door gastouders
(leeftijd 0 -13 jaar)
Opvang van kinderen in gastgezinnen.
Opvangtijden op maat.

ting
Kinderè vang
Almere

Postbus 10287
1301 AG Almere
Telefoon 036 - 534 24 27
Telefax 036 - 530 33 59

centrum
NATARAJA

YOGA

Yoga: Kracht en ontspanning in balans
Introductiecursus
cursus van 8 lessen om kennis te maken met yoga
Basisniveau
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen
Middenniveu
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en
vragen om een goed lichaamsbewustzijn

Voor data introductiecursussen meer informatie
en een folder
0 3 6 - 5 3 7 6 8 25
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere
(Filmwijk)

Dit is 'm: de nieuwe

huisarts

Martijn Coster

Filmwijk É
Gezondheidscentrum

i

teksten Gezondheidscentrum Filmwijk/foto's Prospero

idee dat alternatieve geneeswijzen
mogelijk konden bijdragen aan de

* ml

behandeling. Na dit onderzoeksproject
had ik de overtuiging dat deze
geneeswijzen vooral goed zijn voor
de portemonnee van de alternatieve
genezers.
Op dit moment woon ik nog in Wolvega.
Op den duur is het de bedoeling dat ik in
Almere ga wonen. Ik ben gehuwd en heb
vier kinderen: een zoon van 22 Jaar die
Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft
studeert, een dochter van 20 jaar die
de opleiding Mondhygiëne in Groningen
volgt, een zoon van 18 die volgend jaar
psychologie gaat studeren en een zoon
van 15 jaar, die nog op het gymnasium in
Heerenveen zit.
Mogelijk ontmoet u mij nog eens in het
Gezondheidscentrum, mogelijk nog eens
in de diensten. Voor u hopelijk zo weinig
mogelijk, want gezond blijven is altijd te
verkiezen boven doktersbezoek.

Mijn naam is Martijn Coster. Vanaf I juni

artsen op te richten, bij voorkeur

2002 werk ik vier dagen per week in

een gezondheidscentrum. Toen bleek

Gezondheidscentrum Filmwijk. Ik ben de

dat dit niet mogelijk was heb ik mijn

opvolger van mevrouw De Loor. Sinds

werkzaamheden daar gestopt. Dat ik

augustus bent u mij mogelijk al tegen

een samenwerkingsverband wilde, zat

Met vriendelijke groeten,
Martijn Coster, huisarts

gekomen, omdat ik als waarnemer aan

'm niet alleen in het feit dat het goed is

de praktijk verbonden was.

voor de arts (minder lange werkdagen,

Vakanties huisartsen

in Wolvega werkte ik 70 tot 80 uur per

Ze gaan naar de zon, de bergen

Ik ben geboren in Leeuwarden,

week, in de beginjaren zelfs wel 100

in en snuiven cultuur op: noteer

mijn vader was daar huisarts. Ik

uur per week), ook omdat ik denk dat

wanneer de huisartsen van

deed mijn opleiding geneeskunde in

er door samenwerking meer kwaliteit

Gezondheidscentrum Filmwijk van

Groningen, plus de huisartsenopleiding

geleverd kan worden. Denk in dat

een gezonde vakantie genieten...

in Heerenveen. Van 1983 tot 1986

verband aan 'subspecialisatie', meer

was ik waarnemer in veel plaatsen

personeel met specifieke kwaliteiten en

maar voornamelijk in Friesland. Van

gezamenlijke aanschaf van apparatuur

1986 tot halverwege 2001 was ik

zoals ECG en longfunctie-apparaten en

huisarts in Wolvega (Friesland), in een

computers.

solopraktijk, de eerste tien jaar mét

Mevr. D. Stek
Mevr. L. Zegwaard

verloskunde. Daarbij was ik actief in

Het lijkt mij leuk om hier binnenkort

diverse medische- en niet-medische

jonge artsen te gaan opleiden tot

verenigingen.

huisarts. In de beginjaren in Wolvega
deed ik mee aan een onderzoeksproject

Jarenlang ben ik in Wolvega

rond samenwerking tussen 'reguliere

bezig geweest te proberen een

geneeskunde' en 'alternatieve

samenwerkingsband met de andere

geneeswijzen'. Vóór die tijd had ik het

Filmwijkkrant 43 - juni 2002

Dhr. H. Bosma

Mevr. D. Cleuren
Dhr. M. Coster
Dhr. Th. de Jong

3 t/m 21 juni
27 juni t/m 19 juli
8 t/m 30 juli
22 juli t/m 9 aug.
5 t/m 16 augustus
13 t/m 30 augustus
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Stijlvol wonen
met gefilterd
licht

Het assortiment van

Comfort &
Style is
decoratief,
uniek en
verrassend.

Wij kennen talloze
mogelijkheden om
u w interieur een
injectie t e geven.

Schitterende
collectie gordijnstoffen

Ontzèttend
veel keus in

binnenzonwering en
raamdecoratie

Overgordijnen
Vitrages

m
Gordijnen worden voor
u op maat gemaakt.

Dealer van o.a. Luxaflex,
Verosol en Velux

Woonsiergrindvloer
De warmte van de
natuur aan uw voeten!

De van nature aanwezige goede
eigenschappen van grind zijn
ingebouwd in een kunststof vloer

Rolgordijnen
Horizontale jaloezieën
Verticale lamellen
Plissé's
Vouwgordijnen
Paneetgordijnen
Gordijnen

• decoratief, slijtvast, sterk en
duurzaam
• snelle levertijd in talloze
kleuren
• de beste vloer voor mensen
met allergieën
• onderhoudsarm en
brandveilig
• geschikt voor vrijwel iedere
ondergrond (ook over
bestaande plavuizen)
• geschikt voor vloerverwarming

(Rol)
horren

voor deuren of
ramen in alle
soorten en maten
Houdt de vliegen
MOOI buiten

Openingstijden:
di t/m vr: 11.00-18.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur

Showroom: Markerkant 1205.02 Almere Stad Tel.: 036 534 71 91

Gezondheidscentrum Filmwijk
teksten Gezondheidcentrum Filmwljk/foto Prospero

Filmwijk M
Gezondheidscentrum

*

%
Controle diabetes nu bij
praktijkondersteuners
Als praktijkondersteuners (over wie u
in de vorige editie heeft kunnen lezen)
zijn wij inmiddels een maand of drie in
deze nieuwe functie werkzaam. Met
name bij de spreekuren voor diabetes
(suikerziekte) heeft u misschien al kennis
met ons gemaakt. Op dit moment

J

zijn wij ons aan het inwerken op het
gebied van diabetes type 2, ofte wel
ouderdomsdiabetes. Sinds I mei hebben

Joke Geurtsen, maatschappelijk werkster

wij de korte driemaandelijkse controles
van de huisarts overgenomen. Onze

Mijn naam is Joke Geurtsen en ik ben sinds I maart werkzaam als algemeen

bevindingen bespreken wij vervolgens

maatschappelijk werkster in het Gezondheidscentrum Filmwijk. Helemaal nieuw is

met de huisarts.

het centrum niet voor mij; ik werkte dit een jaar één dag per week in het centrum.
Nu ben ik van maandag tot vrijdag aanwezig. Ik heb in 1985 mijn HBO-diploma

Voor deze functie volgen wij een

maatschappelijk werk behaald. In 1991 heb ik de post-HBO-opleiding Management,

eenjarige HBO-opleiding aan de Hoge

Organisatie en Beleid gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. In juni van dit jaar

School Holland. Behalve diabetes

hoop ik mijn opleiding Directieve Therapie af te sluiten. Deze opleiding geeft mij

houden we ons op school en in het

handvatten bij het werken met gezinnen en echtparen.

Gezondheidscentrum bezig met
chronisch zieken en astma- en COPD-

Ik werk met veel plezier in Gezondheidscentrum Filmwijk, omdat de samenwerking

patiënten. Wij zullen vooral actief

met de andere disciplines goed en prettig loopt - dat vind ik van essentieel belang.

zijn op het gebied van voorlichting en

Bovendien is het een prachtig gebouw om in te werken.

educatie. Samen met u kijken we hoe
we uw aandoening in uw leefstijl kunnen

Voor een afspraak met mij of mijn collega Peter Brekelmans heeft u geen

inpassen.

doorverwijzing van uw huisarts nodig. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

I. Beers, L. van Dijk.

Joke Geurtsen

Filmwijkkrant 43 - juni 2002
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DIERENARTSENPRAKTIJK
KROES

Dierenartsen:
N.H.R. Kroes
R.E. Boerekamp
J.M. Savekoul

tel. nr.: 0 3 6 - 5 3 7 70 74
b.g.g. tel.: 0900 - 1515 (doktersdienst)
fax: 036 - 537 90 78

Filmwijk
Cinemadreef 2
1325 EM Almere

Consult/Spreekuur

Openingstijden

Op afspraak
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00

mat/mvr
mat/mvr

08.30-16.00
17.15-19.00

Sandevfünen

v.o.f.

Hoveniersbedrijf voor tuinontwerp, realisatie en onderhoud
Gerberastraat

36, 1338 VD Almere-Buiten

tel: 036-5290870
fax: 036-5290871

Haddock Watersport Almere
Zeil- surf- en kanocursussen van mei t/m september:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeilen in de optimist (1-persoons zwaardboot) voor kinderen van 8 t/m 11 jaar
Nieuw: Zeilen in de Topper (2-persoons zwaardboot) voor jongeren van 12 t/m 18 jaar
Zeilen in de Valk (4-persoons klelboot) jongeren en volwassenen vanaf 14 jaar
Waterweek (intern) o.a. zeilen, kanoën & surfen voor kinderen van 8 t/m 13 jaar
Zwerfweek (intern) zeilen en slapen in de Valk op het Gooimeer voor jongeren van 14 t/m 18 jaar
Surfen, zowel kennismaking als uitgebreide cursus voor kinderen vanaf 8 jaar
Kanoën, zowel kennismaking als uitgebreide cursus voor kinderen vanaf 8 jaar
Nieuw: Zeilclub voor zowel kinderen als volwassenen, zeilen in clubverband in voor- en naseizoen
Seizoensopening op 28 april 2002,
open dag met diverse demonstraties, een kanopuzzeltocht en
opstapcursussen van 11.00 tot 20.00 uur.

Wat biedt Haddock Watersport nog meer:
• achthaven, voorzien van alle faciliteiten zoals elektriciteit, drinkwater en douches
• Eetcafé met terras aan het water en aparte ruimte voor feesten, vergaderingen etc.
• Verhuur van zeilboten, motorboten, surfplanken, kano's, waterfietsen en roeiboten
• Organisatie van bedrijfssportdagen, teambuilding, kinderfeestjes, familiedagen etc.
• Cursussen vaarbewijs 1 en la van oktober tot april
Voor meer informatie, bel: 036-5330646 of surf naar: www.haddockwatersport.nl
Adres: Haddock Watersport Almere, Archerpad 8-10 (aan het weerwater)

Beroepen in de Filmwijk
i•

•

MiniMaxiMo: kinderkleding via internet

tekst Richard van Ommen/foto Prospero

Betaalbare kinderkleding, te bestellen via internet: is dat
business? Nou en of. Monique van Akse drijft vanuit de
Komiekenbuurt een bloeiende handel met haar bedrijf
MiniMaxiMo. Lees hoe ze dat aanpakt.

«

Ze Is pas 29 jaar oud, in verwachting van haar vierde kind en
directeur van haar eigen onderneming: Monique van Akse.
Haar bedrijf MiniMaxiMo zetelt in de Komiekenbuurt. Van
huis uit is ze ziekenverzorgende - "ik doe dat nog steeds
twee avonden in de week" -, maar nu zit ze volop in de

<

internetbusiness. Monique: "Zo'n zeven jaar geleden ontdekte
ik internet en dat boeide me enorm." Dat overkomt natuurlijk
meer mensen, maar niet iedereen gaat dan in zaken. Monique:
"Door de komst van mijn kinderen zocht ik een baan aan huis

I 1*1

en een nieuwe uitdaging. Mijn oom heeft een groothandel
in spijkerkleding, dus de link tussen internet en kleding was
snel gelegd. Het is ontzettend moeilijk om betaalbare, maar
kwalitatief goede baby- en kinderkleding te vinden. Ik spreek
uit ervaring, want ik kon toen al slecht slagen voor mijn zoon
Dion. Goede kinderkleding is vreselijk duur, als je tenminste
kwaliteit wilt."

"Mijn kinderen zijn de modellen"
Monique zag het als een sport om voor zo min mogelijk
geld goede kleding te vinden en ze surfde naar sites voor
tweedehands kleding. "Ik zag een gat in de markt," aldus
Monique. "Ik koop baby- en kinderkleding in bij een

de site opent met een stevige beat. De site is flitsend en

groothandel en bied dat aan op internet. Ik kies daarbij wel

overzichtelijk. Producten zijn duidelijk weergegeven (vaak in

voor goede merken, zoals Doerak en Wooden Buttons, die

setjes) en kunnen worden vergroot. Van elk product heeft ze

ook nog eens leuk eruit zien en draagbaar zijn voor kinderen."

één exemplaar in alle maten beschikbaar. Monique: "Kijk, de

De naam MiniMaxiMo staat voor baby- en kinderkleding

modellen zijn mijn kinderen. Hier zie je Dion, en daar Channa

(Mini), dameskleding (Maxi) en Monique ("Ik word vaak Mo

van drie." Zelfs de bijna tweejarige Ashlynn ziet er uit als een

genoemd"), maar de onderneemster heeft zich voorlopig

volleerd model.

beperkt tot baby- en kinderkleding. Simpelweg omdat ze geen
goede, betaalbare dameskleding is tegengekomen waar ze
achter kan staan.

Service
De trends voor dit moment zijn aardetinten, voor de meiden
lila en roze en voor de jongens workersbroeken en wijde

Site zelf gemaakt

truien. De producten van MiniMaxiMo blijven lang goed, ook na

Monique is nog geen jaar echt bezig met haar bedrijf, maar de

een flink aantal keren wassen. Via internet zie je het niet, maar

opdrachten stromen binnen, zelfs uit België. Monique: "Ik ben

voor de Almeerse klanten biedt Monique graag een extraatje

goedkoper dan een winkel, omdat ik geen winkelkosten heb.

aan: als ze interesse hebben voor een kledingstuk van haar site,

Ik merk wel eens dat mensen het eng vinden om via internet

mogen ze haar wel even bellen om langs te komen voor een

te bestellen en vooral te betalen, maar na een eerste bestelling

bezichtiging. Als een ondernemer zo'n service aanbiedt, kan

volgt er vaak een tweede." Haar klanten krijgt ze vooral via

het niet anders dan dat Monique het wel gaat redden in deze

emaillijsten en zoekprogramma's op internet, en natuurlijk via

handel.

haar eigen website, www.minimaximo.nl. Monique: "Ik ben
daar erg trots op, want ik heb de site helemaal zelf gemaakt,

H

zonder wat voor opleiding dan ook; helemaal zelf aangeleerd."
De site klinkt inderdaad als een klok. Soms letterlijk, want

mmmmm
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Groenzorg in de
vmgers
Drielanden Groenvoorzieningen is
gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en levering van groen voor
overheden, instellingen, bedrijven
en particulieren. Met meer dan
190 gekwalificeerde vakmensen is
Drielanden één van de grotere
toonaangevende bedrijven in de
branche.
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen en onderhouden van parken,
plantsoenen, bedrijfsterreinen, bossen,
tuinen, sport-, natuur- en recreatieterreinen, speelvoorzieningen en milieukundige projecten. Binnen het bedrijf is
veel specialistische kennis en ervaring
aanwezig omtrent planning en realisatie
van bos-, natuur-, en landschapsbouw,
wijkbeheer en ecologisch groenbeheer.

Vestigingen:
Harderwijk, Almere, Lelystad, Ridderkerk,
Arnhem/Renkum

Drielanden:
Groenvoorzieningen
Boomverzorging
Bos- & Landschapsbouw
Daktuinen

Bel voor meer informatie:

036 - 5357222

mm

Karin

Pee/en: "Nu nog iets ondernemen

tegen die

scooters"

Fonkelnieuw stoeiparadijsje
bij Ashcroftstraat

De polderkolder waart weer rond.

foto Prospero

Nauwelijks ontluikt het jubelende

Winterwens

lenteleven of de hogedrukreinigers
komen achter het winterse spinrag
vandaan. Het geluid van giftig

J

sissende turbosnuiten is alomtegenwoordig. Twee buurmannen houden
een pronkzuchtig atmosferisch

Ir

duel van 120 Bar met 380 liter per

r

i

uur. De regenbroeken tot de navel
opgetrokken, tot aan het kruis met
vette zwarte polderprut ondergespoten. Achter hun rug waait een
pesterige lentebries de vervuilde

mm

nijverheidsnevel op het venster van
de buren. Vanachter het raam broedt
de buurvrouw op een zomerse wraak;
wacht maar tot het barbecuetijd is en
de wind gunstig staat: speklappen en
hamburgers!

Ze klauteren weer. Ze rollebollen weer. Ze stoeien dat het een lieve lust is: de kids uit de

Het zal alleen maar erger worden.

buurt van de Peggy Ashcroftstraat zijn voor jaren onderdak met een hagelnieuw speelhuis.

Er komen nog meer nieuwe dertien-

Buurtbewoners zagen het 'oude' speelhuisje een jaar geleden vakkundig gesloopt

en witte tuinhekjes - type Rustica

door opgeschoten jongeren, en lieten het er niet bij zitten. Met dik vijftig

- die mensonterend vloeken met

uit-een-dozijn schuttingen, bankjes

handtekeningen van bewoners stapten ze naar de gemeente en mochten bijna ter

de zorgvuldig bedachte rechtlijnige

plekke een nieuw speelhuis uitzoeken. Karin Peelen: "De gemeente heeft ons erg

architectuur. En amorfe afgietsels van

goed geholpen. Wijkopzichter Juan Kamphuis speelde hierin een belangrijke rol.

klassiek Griekse beelden verschijnen

Onder zijn supervisie is het huisje op 10 april geplaatst, en vanaf dag één zijn de

als onzedelijke grafzerken tussen het

kinderen verrukt. Ook de buurtbewoners zijn er actief bij betrokken; de mannen

onstuimig opschietende groen.

hebben voor de houtsnippers rond het speelhuisje gezorgd. We waren zo blij met
het resultaat dat het wijkbeheer met een grote taart is verrast." De bewoners zijn

Als over een maandje de zomer écht

trouwens nog niet klaar met hun buurt. Karin Peelen: "We knappen nu beetje bij

losbarst verschijnt de eerste partytent.

beetje de rozenperken op, en we willen nu nog iets proberen te doen tegen de

Zeskantig naar de trend van vorig

langsrazende scooters, want daar worden we langzamerhand goed gek van."

Jaar, maar nu met bijpassend
uitvouwbaar zwembad. De broeierige
zomeravonden staan weer voor de

Tvtfrl hefy Csfort
GRATIS PROEFBKIIAN DELING

deur, wanneer het einde van de
sluimerende middag zich onverwachts
meldt door het uit veler tuinen
ontstijgen van de onwelriekende

Slanker en fitter
worden zonder zware traimng en
moeilijke dieöen.
Dankzij de bodyformer, een
Manicure
effectieve afeiankmethode, waarbij u
Plaatslelijk afslanken
op die plaatsen alvall waar ü dat
Ontharen (met natuurprodukt) wilt. Deze apparatuur breekt
Wimpers/wenkbrauwen verven vetdepots af en verwijdert
alvaistoffen. terwijl u in een privé
QezichtsbehandeHng
ruimte ligt. De behandeling is
gebaseerd
op het principe van
Huidverzorging advies
spierstimutatie en bindweefselversteviging- Daardoor wordt
omliggend vetweetsei afgebroken
meer informatie
en via de iymphe op natuurlijke
wijze afgevoerd.

Salon voor
Lichaamsverzorging

Reeds na één behandeling benf u
enkeie centimeters kwijt.
Ook voor lymphe drainage,
ceilulitus bestrijding en vetreductie.
Een kuur bestaat uit 10
behandelingen, 2 of 3 x per week
naar keuze.

•
•
•
•
•
•

Voor

BELKitani !!

wasem van aanmaakblokjes en het
mateloos onophoudelijk dreunen
van ondefinieerbare bassen uit een
aftandse stereoset. Ik heb een half
Jaar naar de zomer uitgekeken. Was
het maar vast weer winter.

Clip
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Kinderpagina

Ha, Eindelijk zomer!

teksten Simone Koorn

Lekker hè, eindelijk is het weer zomer. Heerlijk om dan in de Filmwijk te
wonen. We hebben ons eigen strandje om lekker te spelen en te zonnen.
We hebben het Weerwater om te zwemmen en te varen. Als het weer
een beetje meewerkt zullen daar heel wat kinderen uit de Filmwijk te
zien zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat het daar geen bende wordt. Nou
weten jullie natuurlijk precies wat er niet op het strandje achter moet
blijven, dus maak de onderstaande puzzel maar eens. Als het weer niet zo

Feest in Filmwijk!

mooi is heb ik nog een leuke website voor jullie. Op deze site staan leuke

Filmwijk bestaat 10 jaar en daar

spelletjes, opdrachten en tips voor kinderen. Heb j e zelf geen computer

gaan we een groot feest van maken.

dan mag j e misschien eens naar de bibliotheek, baar kan j e ook gebruik

Zaterdag 17 augustus is er op een

maken van internet. Op zaterdag 17 augustus is er een groot buurtfeest

podium in het Lumièrepark vanaf

in het Lumièrepark. Lees de oproep goed. Misschien ga j e wel optreden...

12 uur 's middags van alles te doen.

Jullie hebben bijna geen tijd om j e te vervelen. I k wens jullie een hele

Kinderen t o t acht jaar kunnen

fijne zomervakantie!

meespelen in het Filmwijk Potten
& Pannen Orkest. Alle kinderen

Groeten van Simone

tot 12 jaar mogen verkleed komen
als filmster of tekenfilmfiguur.
\Aoe

«aar da
de- ene

v\0 o've-"
zeg vwe
voe

Show jezelf op het podium! Wil j e

de

je aanmelden? Dat kan bij Mina

«e

of Mariëtte, van maandag t / m
donderdag in het buurtcentrum

der
d?
de
e

aan het Walt Disneyplantsoen 7678. Je kunt natuurlijk ook bellen;
5373498
Wil j e meer weten? Dat wordt
binnenkort bekendgemaakt op
posters, onder andere bij jou op
school. Houd ook je brievenbus in
de gaten. Veel plezier!

0

O

Waf

O

Jff er
hé

de koelk
ast?
Oplo

O

O

WebTip

O
C3

n

odsel

O

s

u r

f j e thuis wel eens op het

Kruis de dingen aan die niet op het strand thuis horen.
Kleur je de dingen die wel op het strand horen mooi in?
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EEN MAXIMAAL RESULTAAT

NOTARIS^
KLANTGERICHTE JURIDISCHE ADVISEURS IN OPTIMA FORMA

OVERDRACHT VAN ONROERENDE ZAKEN
HYPOTHEKEN
APPARTEMENTSRECHTEN
NAAMLOZE EN BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN
HUWELIJKSVOORWAARDEN
TESTAMENTEN
ERFENISSEN
SCHENKINGEN
STICHTINGEN
VERENIGINGEN

LANDGRAAF « K O E L M ANS
n o t a r i s s e n

RANDSTAD 22-167/HOEK RANDSTADDREEF
TELEFOON 036 538 22 00, FAX 036 538 22 02
0900 - NOTARIS (30 CENT PER MINUUT)
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EEN KLEURRIJK

TEIKNl

ERA
7
Het team van Bröring, een kleurrijk mozaïek. Succesvol door samenwerking, sterk door individualiteit. Als een palet
van kleuren, dat samen één geheel vormt. Onroerend goed is onze business. Bröring weet als geen ander wat er
speelt en wat er komen gaat in de huizenmarkt. Door opleiding, kennis en ervaring. Niet voor niets zijn wij al jaren
toonaangevend in het hogere segment voor zowel de bestaande bouw als nieuwbouw. En de hoge kwaliteit van
onze dienstverlening wordt gestaafd door een ISO certificering. Wij bieden precies dat wat onze relaties verlangen:
een breed spectrum van deskundigheid in een stabiele servicegerichte organisatie. Met ruimte voor persoonlijkheid
en als het kan - een knipoog! Bröring ERA Makelaars o/g. Kleurbepalend.

Bröring
MAKELAARS

ERA

OG

WAARBORG VOOR WEERGALOOS WONEN

Grote Markt 33,1315 JB Almere • Postbus 10049,1301 AA Almere
Tel.: (036) 534 25 24 • Fax: (036) 534 46 81
Internet: www.broringmakelaars.nl • E-mail: broring@era.nl

