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Filmwijkkrant 45
Van de redactie
Filmwijkkrant vernieuwt en verbetert. En dat is een goed teken. Een strakkere
vormgeving, meer afwisseling, meer verhalen. Steeds meer Filmwijkers lezen de krant

Colofon
Nummer 45 - December 2002

en sturen prima tips voor nieuwe invalshoeken. Hartstikke goed! Op pagina 13 treft u
een oproep voor nieuwe vrijwilligers aan. We horen graag van u.

De Filmwijkkrant is een gratis

Onlangs hebben wij onze redactie kunnen uitbreiden met Connie Franssen. Connie,

periodiek en wordt vijf keer per jaar

op deze plek nogmaals van harte welkom in onze redactie. We hebben inmiddels al

huis-aan-huis verspreid in de Filmwijk

getuige mogen zijn van je enthousiasme en verfrissende blik. Binnenkort zullen we

te Almere, in februari, april, juni,

helaas afscheid moeten nemen van onze huisfotograaf en inspirator Bart Buijs en zijn

oktober en december.

collega Maarten. Van beider hand was de zeer bijzondere en eigenzinnige fotografie
in de Filmwijkkrant en met name Bart wist de gehele redactie met enige regelmaat

Oplage 4500 exemplaren

tot grote hoogten op te poken (of overdrijf ik nu een beetje). En dat al vele jaren lang.
Maar verhuizen uit de Filmwijk is vertrekken uit de Filmwijkkrantredactie. Helaas,

Redactie:

helaas. Mannen, ontzettend bedankt voor jullie bijdragen. We zullen jullie node

Petra Bulte,

missen.

Bart Buijs,
Connie Franssen,

Vorige maand is het Platform Filmwijk opgericht. Dit platform staat helemaal los van

Simone Koorn,

de Filmwijkkrant, maar zij zal wel met enige regelmaat van zich laten horen in de

Herma van Laar,

Filmwijkkrant, uiteraard onder eigen verantwoordelijkheid. Maar het toont weer aan

Berthilde Lammertink,

dat de Filmwijk een dynamische wijk is die bruist van de initiatieven. U leest er meer

Martijn Leopold (vormgeving),

over op pagina 25. Een nieuw onderdeel is het panel. Daarin worden bewoners van

Carl Lunenborg (eindredactie),

de Filmwijk, bekend en onbekend, geconfronteerd met een actueel onderwerp en

Wim van der Veldt,

gevraagd naar hun reactie hierop. We beginnen met als onderwerp het instellen van

Richard van Ommen (hoofdredacteur)

de parkeerzone in de wijk.

Redactieadres:

Als u bij het midden van de

e-mail: info@filmwijkkrant.nl

Filmwijkkrant bent aangekomen, zult

Postbank: 9101157

u een uitneembare plattegrond van

t.n.v. De Filmwijkkrant

In dit nummer

Filmwijk aantreffen. Hierop staan ook
zaken als kindertoestellen en glasbakken

Drie generaties in Filmwijk
-» pagina 5

(Na)bezorging en verzending:

aangegeven. Onze vormgever Martijn

Paul Albers (tel. 036-5374416)

krijgt hier alle credits voor, wat een

Het panel
-* pagina 9

Heeft u een nummer niet in de bus

werk. Overigens zult u de plattegrond

gekregen? Laat het ons weten,

nodig hebben voor het oplossen van de

Modegevoelige kamerplanten

e-mail: bezorging®filmwijkkrant.nl

prijsvraag. Als hoofdprijs kunt u met z'n

-» pagina 13

tweeën gaan eten bij restaurant Lucky

Wijkkaart

Zakelijke advertenties:

City, dat centraal staat in onze rubriek

-» pagina 14

Wim van der Veldt (tel. 036-5353940)

Beroepen in Filmwijk.

Beroepen in Filmwijk: de Chinees
- • pagina 17

e-mail: advertenties®filmwijkkrant.nl
Fotografie:
Prospero Communicatie

Aan de Filmwijkkrant zal het niet liggen,

Nieuws van het Gezondheidscentrum

dit wordt vast een mooie Kerst. Heel

-» pagina 18

veel fijne dagen gewenst en mede

De straat: Filmbeest

namens Bart, Berthilde, Carl, Connie,

-> pagina 22

Herma, Martijn, Paul, Petra, Simone en

Filmwijk Platform

Druk:

Wim wens ik u al het goede voor 2003

Clip

PlantijnCasparie Almere

toe!

-» pagina 25
Kinderpagina

Sponsering Omslag:
Schouten Garantiemakelaars

Richard van Ommen
Hoofdredacteur
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036-5409040

BATAVUS
GAZELLE
LOEKIE
UNION
ONDERDELEN
BEDRIJFSFIETSEN
REPARATIES

Heien
parkhurst

dreef

Cinema

OVERDEVEST
FIETSPLUS.
Boomgaardweg I

S

w

Parkwijklaan

GGD

O p e n : ma t / m vr. 8-18 uur, za. 17 uur
Donderdag koopavond

1326 CS Almere

v.o.f.
Hoveniersbedrijf voor tuinontwerp, realisatie en onderhoud
Gerberastraat

36, 1338 VD Almere-Buiten

tel:
fax:

Human Inspiration is
een specialist in
innovatie, creatie en
realisatie.

036-5290870
036-5290871

-

Met de talenten en
specialiteiten van
mensen geven wij
samen met u vorm
aan verbeteringen van uw producten en
diensten.
Wij zijn uw partner in:
• Strategie- en visievorming
• Innovatiebegeleiding
• Programma- en projectmanagement
Bel, mail of schrijf voor meer informatie:

human
inspiration
inspirerend innoveren

Peggy Ashcroftstraat 21
1325 KG Almere

tel. 036-5374910
fax 036-5374936

info@humaninspiration.com

www.humaninspiration.com

Drie generaties

in Filmwijk

De chattende familie
tekst Petra Bulte en Herma van Laar/foto Prospero

De computer bindt hen. Ze zien

schoonzoon kan me ook vanaf zijn huis

de kinderen. Ik strijk onder meer zijn

elkaar zowat elke dag, maar chatten

helpen met computerproblemen. Ook

overhemden. Zelf ben ik enig kind.

daarnaast ook nog. Met webcam en

mijn kleinkinderen helpen me met de

Eventjes aanwippen bij mekaar vind ik

microfoon nog wel. Eigenlijk hebben

computer. Ik vind de pc geweldig. Ook

heel belangrijk .

ze nooit verder dan vijf minuten van

als mijn kinderen op reis zijn houden we

elkaar af gewoond. Toch vervelen ze

mailcontact".

ruimte en de veiligheid. Ook wel voor de

elkaar niet. Lees het relaas van drie
generaties Filmwijkers.
De opa

De Filmwijk hebben we gekozen voor de

De moeder

rust, maar dat is ook meteen een nadeel.

Annet Wilke (43): "Mijn vader en ik

Overdag is het doodstil in de wijk. Je

hebben bijna altijd vijf minuten van

bent blij als je iemand tegenkomt. De

Dhr. Schuyt (79): "In Buitenveldert

elkaar af gewoond. We helpen elkaar

gezelligheid maak ik dan ook thuis. Mijn

hadden we niet veel kontakten die we

waar we kunnen zonder zich met eikaars

verstand zegt dat ik het hier veel beter

achter moesten laten toen we verhuisden

leven te bemoeien. Dat is de sleutel

heb dan in Amsterdam, maar mijn 'roots'

naar Almere. Ik had een baan en mijn

van het succes. Pa vangt bijvoorbeeld

vrouw een eigen zaak: er was geen tijd

de hond en de katten op en past op

Lees verder op pagina 7

voor een sociaal leven. In de Bijlmer
had ik tot twee keer toe een mes op
mijn keel. Daarnaast was het erg druk in
Buitenveldert: verkeer op straat en in de
lucht. Dus was voor ons het niet moeilijk
om naar Almere te verhuizen. Mijn
dochter ging in de jaren tachtig met haar
man in Almere-Haven wonen. Toen zij
wilden verhuizen naar Filmwijk, zijn mijn
vrouw en ik ook naar Filmwijk verhuisd.
Ik woon aan het Greta Garboplantsoen
in een seniorenwoning. Vier jaar
geleden is mijn vrouw opgenomen in
Polderburen. Zij heeft Alzheimer. Ik heb
goede buren, soms kaarten we samen.
De koffieochtend is vervallen. Er was
weinig animo meer voor. Wel jammer,
want de gemeenschappelijke ruimte
wordt eigenlijk niet gebruikt. Vroeger
speelde ik keyboard, maar sinds ik een
beroerte kreeg, speelt mijn kleinzoon
Allard erop. Ik kom iedere dag bij mijn
dochter en haar gezin of zij bij mij.
Ik ben altijd even welkom. Toch vind
ik het belangrijk rekening met ze te
houden. Dan blijft de relatie goed. Mijn
dochter doet mijn was. Ik pas soms op
de kleinkinderen, al wordt dat minder
nu ze 11 en 13 jaar zijn. Soms komen
ze logeren en nemen ze een luchtbed
mee. Hoewel we elkaar dagelijks zien
mailen we ook nog vaak. We hebben een
cameraatje met microfoon gemonteerd,
zodat we elkaar tijdens het computeren
ook kunnen zien en horen. Mijn
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Mr Inez N. de Rooij
Mr V.C. van der Velde
Mr Tanya J.E. op de Weegh
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Almere-Haven

Ie Constantijn Huygensstraat 68
020 - 618 05 55
Almere-Stad
Bussum
atMacuetamt
Brinklaan 26
telefomsche afspraak
035 - 693 62 38
036 - 535 76 00
n a

Haddock

Plein 18-20
1354 LJ Almere
Tel.: (036) 5470945
fax: (036) 5470946
E-mail: derooijadvocaten@planet.nl
Website: derooijadvocaten.nl

Watersport

G

i

j s b r

na telefonische afspraak
036-531 54 14
Hilversum
e h t van Amstelstraat 25f
035 - 624 30 01
C

Almere

Jachthaven met diverse voorzieningen
Eetcafé elke dag geopend
Zalen voor vergaderingen of cursussen

•

MHf

Diverse mogelijkheden voor bruiloften, partijen en bijeenkomsten

B WÊm

f

Cursussen vaarbewijs 1 & l a van oktober t/m april
Zeil- surf- en kanolessen van mei t/m september
Voor meer informatie, bel: 0 3 6 - 5 3 3 0 6 4 6 of surf naar: www.haddockwatersport.nl
Adres: Haddock Watersport Almere, Archerpad 8-" 0 (aan het weerwater)

3 generaties in Filmwijk, vervolg

liggen daar nu eenmaal. De kracht van

De kleinkinderen

Even voorstellen...

Amsterdam is dat de winkels en de
opleidingscentra kris kras verspreid door
de stad liggen. Je wervelt de hele stad

Allard ( I I ) : "Opa ging vroeger ook met

Naam: Dhr. Schuyt

me vissen. Maar nu zijn we vooral samen

Geboren : 1925

door. In Almere heb je dat niet. Er zijn

met de computer bezig. Soms praten

Wooncarrière:

hele wijken waar ik nooit ben geweest,

we over vroeger. Ik vind het leuk om

Amsterdam-Oost, -Zuid.

omdat ik er niemand ken of er niet

in Almere te wonen. Bij mijn oma in

-Bijimer, -Buitenveldert en

speciaal hoef te zijn. Dat geldt zelfs voor

Amsterdam mag ik niet buiten spelen,

Almere-Filmwijk

mijn eigen buurt: in Filmwijk-Zuid ben ik

dat is te gevaarlijk. In het park kan ik

Activiteiten: wandelen,

bijna nog nooit geweest.

van de heuvel afcrossen. Ik wil graag

hometrainer, modeltreinen,

klimtoestellen in de buurt die spannend

surfen en chatten.

Mijn man werkt bij KLM. Door hem ben

zijn. Ze zijn vaak te makkelijk. Als we bij

ik in Almere-Haven gaan wonen. Vooral

opa logeren, leest hij een verhaaltje voor

de natuur sprak me daar aan. Dan

en mogen we zelf naar televisie kijken.
Naam: Annet

gingen we met de sporttandem urenlang

Geboren: 1958

fietsen. Toen ons huis in Haven te klein

Later wil ik advocaat worden: mensen

werd, hebben we ook in Hoofddorp en

die onschuldig zijn helpen zodat ze niet

Wooncarrière:

onschuldig in de gevangenis zitten".

Amsterdam-Oost, -Zuid,

voor ons geld. Een huis met garage

Desiree (l3):"Het Helen Parkhurst vind

Almere-Haven en Filmwijk

konden we daar niet betalen. Via een

ik een hele leuke school. Ik zit op 'Villa

Activiteiten:

buurman die bij de gemeente werkte,

Parkhurst'

doktersassistente, lezen

Amstelveen gekeken naar een woning.

-Bijlmer. -Buitenveldert,

Maar daar kregen we veel minder waar

hoorden we in een vroeg stadium van
de BouwRai. Toen we de Woonmarkt

achter de Paviljoens. Later wil ik pilote

bezochten, durfden we dit huis in de

worden. Lijkt me leuk in de cockpit en

James Stewartstraat wel te kopen, op

zo.
Naam: Allard

grond van een paar A4-tjes en wat
Ik vind het leuk om in de Filmwijk te

Geboren: 1991

wonen, omdat het lekker ruim is. In

Wooncarrière: Almere-

In de Filmwijk mis ik een buurtwin-

de zomer skeeler ik met mijn vader

Filmwijk

keltje waar ik snel een paar vergeten

en Allard rond het kasteel. Mijn opa

Activiteiten: groep 7

boodschappen kan halen. Als het nu

is goed in Duits en ik help hem met

Zonnewiel, vissen,

regent, moet ik altijd de auto pakken

de computer. We chatten elke dag. Ik

zwemmen, skeeleren, varen,

om naar Albert Heijn te rijden. In Haven

houd veel van acteren. Ik heb op school

tennis, karate, voetbal.

hadden we ook een kaasboer en een

meegedaan met de musical de Blues

schetsjes.

groenteboer die langs de deur kwamen.

Brothers. Dit jaar doen we 'Hair'. Ik ben
al door de eerste 2 auditierondes heen".

Ik werk nu als doktersassistente in
Amsterdam. Met de bus ben ik er zo.

Naam: Desiree

Mijn vader zie ik minstens vier keer per

Geboren: 1989

week. Mijn moeder zit in een verzor-

Wooncarrière: Almere-

gingstehuis, maar voordat ze daar heen

Haven, Almere-Filmwijk

ging deed ik altijd 'r haar. Ik ben namelijk

Activiteiten: 2 klas
e

ook kapster geweest. Ik zou me niet

Helen Parkhurst, havo/

voor kunnen stellen dat ik mijn vader

vwo, dwarsfluit, acteren

niet regelmatig zou zien. Hij is geen

(musicals).

lastige, oude man. Integendeel: als hij
naar huis wil gaan, zeg ik negen van de
tien keer: 'Blijf nou, het is zo gezellig' ".
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Walt Disneyplantsoen 76 - 78
1325 SX Almere
tel : 036.5373498 / fax : 036.5214776
E : filmwiikcentrum(S).deschoor.nl
Vrijwilligers gezocht:
Het Filmwijkcentrum is een gezellig buurtcentrum voor en door alle Filmwijkers.
In het Filmwijkcentrum proberen wij steeds meer activiteiten te laten plaats vinden. Dit is echter
onmogelijk zonder de hulp van vrijwilligers. Wij zijn niet alleen opzoek naar barvrijwilligers, maar ook
vrijwilligers die een activiteit kunnen en willen begeleiden zijn onontbeerlijk.
Zo zijn wij nog steeds op zoek naar knutselbegeleiders zodat wij op de woensdagmiddag weer met het
kinderknutselen kunnen beginnen. Zonder vrijwilligers kunnen sommige activiteiten niet starten of
geen doorgang meer vinden. Ben je ouder dan 21 jaar en enthousiast. Heb je een " wijkse blik " en wil
je je inzetten voor het Filmwijkcentrum neem dan contact met ons op.

Kort programmaoverzicht:
Gospelkoor zingen
Streetdance
Muziek op schoot
Aquarelleren
Beeldhouwen
Beeldhouwen
Biljarten
Bingo
Bodyline
Bodyline
Bridge 55 +
Franse les
Hatha Yoga
Hatha Yoga
Kaarten maken
Klaverjasclub
Leesgroep 55 +
MBVO countrydans
MBVO gym
MBVO volksdansen
Sjoelclub
Tekenen en schilderen

woensdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
maandag
ma/do
zaterdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
maandag
dinsdag
vrijdag
donderdag
dinsdag
vrijdag
donderdag
vrijdag
donderdag

14.30- 16.30
17.00-20.00
09.45- 11.45
09.30- 11.30
09.30- 11.30
19.30 - 22.00
11.00 - 16.00
20.00-23.30
20.00-21.00
09.00- 10.00
13.30- 16.30
20.00-22.15
13.30- 14.45
20.00-21.15
19.30-21.30
20.00-23.00
14.30-16.30
15.15-16.30
13.30- 14.30
13.30- 14.30
20.00-22.30
09.30- 11.30

wekelijks (kind)
wekelijks (kind)
8 lessen (kind)
blok 12 lessen ( volw )
blok 15 lessen ( v o l w )
blok 15 lessen ( volw )
wekelijks ( volw )
lx per maand (volw)
/ 21.15-22.15 blok 20 lessen (volw)
/ 10.15- 11.15 blok20lessen (volw)
wekelijks (55 + )
wekelijks (volw)
wekelijks (volw)
wekelijks (volw)
wekelijks (volw)
wekelijks (volw)
2 donderdag v/d maand (55 + )
wekelijks (55 + )
wekelijks (55 + )
wekelijks (55 + )
wekelijks (volw)
blok 12 lessen (volw)
e

Ons totaal overzicht kunt u vinden in het programmaoverzicht 2002 / 2003 ;
Welzijnswerk Almere, De Schoor. Of kom eens langs in het Filmwijkcentrum, geopend :
maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 16.00 uur en 19.00 uur - 23.30 uur.
Verder willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar ingezet heeft voor het
Filmwijkcentrum. Zonder jullie hulp en steun zou het niet gelukt zijn.
Heeft u nog leuke ideeën die u met anderen wilt delen of bent u nog steeds opzoek naar "de cursus"
van uw dromen. Laat het ons dan weten dan kunnen wij proberen of wij dit kunnen realiseren.
Van 23 december 2002 t/m 4 januari 2003 zijn wij gesloten, maar iedereen is van harte uitgenodigd
om 5 januari 2003, van 14.00 uur t/m 17.00 uur, een toestop het nieuwe jaar te komen uitbrengen.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een heel goed nieuwjaar.
Shiva, Jaffar, Henk en Mariëtte

Het

panel

Dit vindt Filmwijk van de parkeerzon
tekst Berthilde Lammertink en Connie Franssen/foto Prospero

Een nieuwe r u b r i e k in de F i l m w i j k k r a n t : het panel. In deze r u b r i e k
vragen we vijf Filmwijkbewoners o m
hun mening over (actuele) zaken die
in de w i j k spelen.
Het eerste onderwerp is fonkelnieuw:
de parkeerzones. De invoering van
de blauwe gebieden in het noordelijk
deel van de Filmwijk kan niemand zijn
ontgaan. De felblauwe strepen trekken
onmiddellijk de aandacht. De gemeente
wil hiermee voorkomen dat bezoekes
van het stadscentrum urenlang gratis
parkeren in Filmwijk. Twee raadsleden
- beiden Filmwijkers - en drie bewoners
van de 'blauwe' straten geven hun
mening.

f

Heieen Bergman,

Elma van der W o r m , James

Lea Bouwmeester, Cinemadreef

Hollywoodlaan

S t e w a r t s t r a a t (raadslid V V D )

(raadslid PvdA)

"Goede controle noodzakelijk!"

"Ik denk dat het gaat werken"

"benieuwd of het probleem zich verplaatst"

"We zitten net buiten de blauwe zone. Ik

"Ik woon in het blauwe zonegebied.

"Zo'n blauwe zone is vervelend, maar

ben er wel blij mee. Er werd hier te veel

Toevallig is net gebleken dat deze verder

het is niet anders. Het is belangrijk dat

geparkeerd door mensen die hier niks

wordt doorgetrokken dan aanvankelijk

het parkeerprobleem wordt aangepakt.

te zoeken hebben. Ben wel benieuwd of

was gemeld. Tot en met huisnummer

Mensen hebben er duidelijk geen trek

dit te handhaven is. Het systeem staat

100 blijken we in de blauwe zone te

in betaald te parkeren en proberen

of valt met goede controle. Bij onder

zitten. Dat betekent dat ikzelf en een

dat toch te omzeilen. Bij ons viel de

meer de Albert Heijn in de Parkwijk

aantal buren nog op een laat moment

overlast overigens wel mee, het is toch

werkt de blauwe zone goed, doordat

ontheffingen en bezoekerskaarten

te ver lopen naar het centrum. We

er veel wordt gecontroleerd. Hoe gaat

moeten aanvragen. Ik denk dat dit

hebben van de gemeente een brief

men bij de uitgifte van ontheffingen en

systeem wel gaat werken. Ik verwacht

gekregen dat er per I december een

bezoekerskaarten eigenlijk controleren

zelf geen problemen. Mijn auto staat

blauwe zone ingesteld zou worden. Dat

of die wel aan de juiste mensen

vaak ongebruikt in de straat. Ik werk

was voldoende communicatie wat mij

worden verkocht? En is er rekening

in de stad en doe alles zoveel mogelijk

betreft."

gehouden met oudere mensen die

lopend of fietsend. Mijn logees komen

vaak lang en vaak door hun kinderen

met de trein en bus en als ze met de

"Wij vallen nét buiten de grens, dus

worden verzorgd? Hoewel ik dus niet

auto komen, parkeren ze maar iets

geen blauwe strepen voor de deur. Ben

ontevreden ben, vraag ik me wel af of dit

verderop. De parkeeroverlast viel in

wel benieuwd of het probleem zich nu

gaat werken."

onze straat nog wel mee. Vooral de

naar ons gaat verplaatsen. Als ik nu naar

Cinemadreef en de straten daar direct

buiten kijk, is het wel erg druk. Toeval,

achter hadden veel last. Al die mensen

hoop ik! "

die 's ochtends met hun koffertjes de
brug overliepen richting centrum... De
afstand wordt voor hen nu te groot.
Het probleem zal dus grotendeels zijn
opgelost."
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"SWIFT"
KOERIERSBEDRIJF
TEL:052.123.6543
Wij bezorgen waar dan ook i n
Nederland binnen 3uur.
Onze l e u s : snel gebeld i s snel

besteld.

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 elkaar n i e t w a a r !
Cinemadreef 373 1325 EJ

Begeleiding bij levensvragen, creativiteit en
zelfontplooiing. Contact maken met je innerlijke
bron en op zoek gaan naatje authenticiteit en
creativiteit
• Individuele begeleiding op maat
• Cursus Helend Boetseren
• Het Creatieve Atelier
• wekelijkse lessen, start januari
• 18 januari: workshop Demeter en Persephone

Informatie en folder:
Margot Krikhaar, registercounsellor
036-545 11 54
mkrikhaar@hetnet.nl
www.AbvC.nl/inspirit/

ALMERE

NOTARIS ^UNIE
ALMERE
VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN (EN HYPOTHEEK OP) UW WONING

RANDSTAD

0900 - NOTARIS

22-16~

HOEK RANDSTADDREEF
AIMERE
TELEFOON 036 538 22

00

E-MAIL: INEO@NOTARISUNIE.NL

D i t v i n d t Filmwijk van d e p o r k e e r z o n e s

Het panel, vervolg
Bezoekerskaart

Blanca Tat

Ellen K a p p e r t ,

Met een bezoekerskaart kan zonder

Grace Kellystraat

parkeerschijf geparkeerd worden in
"Hoe krijgen ze die weer weg?"

"Ik wist van niks!"

de aangegeven straten. U kunt zo'n
bezoekerskaart aanvragen wanneer u

"Geen leuke verrassing, die strepen, ik

"Ik moest vreselijk lachen toen ik ze hier

bewoner bent of wanneer uw bedrijf

wist namelijk van niks! Een tijdje terug

voor de deur bezig zag met die strepen,"

in de blauwe zone is gevestigd. Er zijn
twee soorten bezoekerskaarten:

kwam er wel een brief van de gemeente

zegt Bianca. "Hoe krijgen ze die weer

over de blauwe zone, maar dat gold niet

weg, dacht ik. Ik ging er vanuit dat het

voor mijn straat. We hebben hier in de

een vergissing was want wij wisten van

De bezoekerskaart op adres

straat eigenlijk alleen parkeeroverlast

niets. De buren liepen natuurlijk meteen

Hiermee mag alle dagen zonder

van het gezondheidscentrum, niet van

bij elkaar binnen en toen bleek al snel

parkeerschijf worden geparkeerd.

mensen die in het stadscentrum moeten

dat het geen vergissing was. Inmiddels

Er wordt maximaal 1 kaart per adres

zijn.

heb ik een brief met de spelregels

verstrekt.

ontvangen. Wij hebben tot nu toe

Deze kaart kost € 10,- per jaar.

Tot mijn stomme verbazing werden er

eigenlijk helemaal geen overlast gehad

toch strepen getrokken. Bij de gemeente

maar ik denk wel dat dat nu gaat komen

De bezoekerskaart voor 4 uur

zei men dat ze vergeten waren ons deel

voor bewoners net buiten de blauwe

Met deze bezoekerskaart mag maximaal

van de straat een brief te sturen, ik werd

zone. De overlast geldt vooral voor het

4 uur worden geparkeerd vanaf het op

doorverwezen naar de Parkeerwinkel

begin van de Cinemadreef, daar zie je s

de parkeerschijf aangegeven aankomst-

met de mededeling dat die wel erg

ochtends vooral heel veel ambtenaren

tijdstip (deze kaart moet dus samen

slecht bereikbaar zijn... Dat was ook

parkeren. Ach, ik zie het wel allemaal,

met de parkeerschijf gebruikt worden).

zo, telefonisch valt er niet doorheen

het is alleen wel jammer dat die strepen

Er geldt geen beperking op het aantal

te komen. Het is wel erg vervelend

zo lelijk zijn. Aan de andere kant wel

kaarten per adres.

om overal zelf achteraan te moeten.

weer handig voor mensen die voor het

Deze kaarten kosten € 5.- per jaar.

Ik heb bijvoorbeeld eens per maand

eerst naar me toe komen: aan het eind

een dienstauto, geen idee hoe dat dan

van de blauwe streep woon ik!"

Parkeerwinkel Almere,
Flevostraat 6, Almere.

moet."

Tel: 5343202
www.parkeerwinkelalmere.nl
(Advertentie)

DIERENARTSENPRAKTIJK
BLOMMAART
tel. nr.: 036-537 70 74
b.g.g. tel.: 0900 - 1515 (doktersdienst)
fax: 036 - 537 90 78

Filmwijk
Cinemadreef 2
1325 EM Almere

Dierenartsen:
R.A.M. Blommaart
J.M. Savekoul

Consult/Spreekuur

Openingstijden

Op afspraak
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00

ma t/m vr
ma t/m vr

08.30-16.00
17.15-19.00

(Advertentie)

Stijlvol wonen
met gefilterd
licht

Het assortiment van

Comfort &
Style is
decoratief,
uniek en
verrassend.

Wij kennen talloze
mogelijkheden om
uw interieur een
injectie te geven.

^ Uil

Schitterende
collectie gordijnstoffen

I

Ontzèttend
l i Ü veel keus in

binnenzonwering en
raamdecoratie

Overgordijnen
Vitrages

Rolgordijnen
Horizontale jaloezieën
Verticale lamellen
Plissé's
Vouwgordijnen
Paneelgordijnen
Gordijnen
Gordijnen worden voor
u op maat gemaakt

Dealer van o.a. Luxaflex,
Verosol en Velux

Woonsiergrindvloer

(Rol)
horren

De warmte van de
natuur aan uw voeten!

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

B

4 0

voor deuren of
ramen in alle
soorten en maten

• 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

o

Houdt de vliegen
MOOI buiten

Openingstijden:
di t/m vr: 11.00-18.0'0 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur

mm

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

Kleurige kamerplanten
tekst Rob Verlinden

Zijn kamerplanten aan mode

potkluit moet constant vochtig blijven

onderhevig? Die vraag w o r d t me

maar niet te nat. Geef nooit water op de

vaak gesteld. Logisch, w a n t vooral

bovenkant van de pot! Sommige kwekers

de laatste jaren is men veel met

doen onderin de pot steekschuim, dat

het Interieur bezig. Daarom kiezen

spul waar bloemisten bloemstukken in

veel mensen hun planten op kleur

opmaken. Dit schuim houdt voldoende

en v o r m . Dus ja, de kamerplant is

water vast om te zorgen dat de cyclaam

modegevoellg.

niet kan verdrogen. Ook is het van
belang om de uitgebloeide bloemen en

Het gebruik van kamerplanten gaat niet

bladeren te verwijderden. Doe dit door

veel verder terug dan halverwege de

de bloem of het blad met een rukje van

vorige eeuw. Toch is er veel veranderd

de knol af te draaien. Blijft er echter een

in het gebruik van kamerplanten.

stukje stengel zitten, snij dit dan bij de

Ook omdat de omstandigheden in

op de juiste manier is een van de

stengel weg. Zo voorkomt u verrotting.

huis erg veranderd zijn. Vroeger,

belangrijkste voorwaarden om te zorgen

En tenslotte: zet de cyclaam nooit in

toen de kachel meestal midden in de

dat u dit niet overkomt. Zorg dat de

de volle zon voor een raam, maar zet

woonkamer stond, was de vensterbank

cyclaam op een schotel staat, vul deze

ze echter ook weer niet te donker. De

de koelste plek, voornamelijk door

met lauw, gekookt water en gooi na een

cyclaam verdient het om er weer voor te

tocht en slechte warmte-isolatie. De

half uur het restant water op de schotel

zorgen dat we juist tijdens de sombere

weg.

wintermaanden die vrolijke sfeer krijgen

temperatuur bedroeg daar meestal

die bij het voorjaar hoort!

tussen de 10-15 graden C . Voor veel
bloeiende kamperplanten dus een ideale

In een warme kamer moet dit enkele

temperatuur.

keren per dag worden herhaald. De

P6

R—

De massale opkomst van centrale
verwarming en isolerende beglazing
in de jaren 70 veranderden echter de

ZORG..., dat je erbij komt!

temperatuur van o.a. de woonkamers.
Dat leverde een gelijkmatige

Filmwijkkrant vernieuwt en verbetert. Da's een goed teken. Om Filmwijkkrant

temperatuur van 20 graden C. op.

te kunnen blijven maken, zijn veel vrijwilligers nodig. Mensen met hart voor de
wijk, met hart voor kwaliteit. Dat is vast iets voor u.

Bloeiende planten die het in de oude
situatie heel goed deden, zoals de

Op korte termijn is in de redactie plaats voor:

cyclaam bijvoorbeeld, kregen het nu heel
erg moeilijk. Omdat de verzorging niet

Redacteuren/verslaggevers

werd aangepast was het resultaat vaak

Mensen die handig zijn in het schrijven van korte of langere verhalen over de

bedroevend en raakten ze uit de gratie.

wijk, en die niet bang zijn om op beleidsmakers af te stappen en ze het hemd
van het lijf te vragen

Spelregels voor de cyclaam
Er zijn dan ook spelregels gekomen om

Een fotograaf

de cyclaam toch een lang maar vooral

Iemand die letterlijk en figuurlijk oog heeft voor Filmwijk en die in de

ook bloeiend leven te geven. De ideale

gelegenheid is fotomateriaal (z/w) bij de artikelen te maken en dat vervolgens

kamertemperatuur voor cyclamen ligt

snel en liefst digitaal aan te leveren bij de vormgever

tussen de 10 en 16 graden C. - helaas
niet de gangbare kamertemperatuur.
Bij de bloemist worden ze koel
opgekweekt, maar wanneer ze dan

Bezorgers
Mannen en vrouwen die vijf keer per jaar een avond willen vrijmaken om bij
Filmwijkbewoners de nieuwe uitgave af te leveren.

opeens in een warme huiskamer terecht
komen laten ze hun blad hangen en is

Belangstelling? Bel met hoofdredacteur Richard van Ommen (036 - 5377538)

hun glorie snel voorbij! Water geven

of stuur een mail naar richard@filmwijkkrant.nl. Zorg dat je erbij komt!
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Filmwijk

3>

(Almere-Stad)

Helen Parkhurst College (dep

•2 £?

Mm

Nataraja

De Paviljoens

Prijsvraag
Een plattegrond van de Filmwijk schreeuwt natuurlijk
Pe

3

0%
fff

o m een prijsvraag. En die hebben w e voor u

•6

verzonnen. Maak kans o p de schitterende hoofdprijs:
een Szechuan-diner voor 2 personen t.w.v. € 42,- bij

Judy Gariandhof

O,
e/fe

i

EI

het Chinees Kantonees specialiteitenrestaurant Lucky

ere

i

City. Voor tien andere gelukkigen hebben w e ook n o g

Gezondheids- "
centrum
Büs
Filmwijk Greta
<^— ^^rboplantsoen

•7

een uniek presentje. Veel kans dus o p een prijs.

W i j geven u 7 vragen die betrekking hebben o p de

De Polygoon

plattegrond van de Filmwijk. De 7 letters die u uit de

V

1

m I

a n t w o o r d e n verkrijgt vormen tezamen een w o o r d . De

f

letters staan n o g niet in de juiste volgorde.
Het w o o r d d a t w i j zoeken kunt u mailen naar:

El

prijsvraag@filmwijkkrant.nl,
of o p een briefkaart sturen naar:

•10

Richard Burtonstraat

Filmwijkkrant,

51H. Bogartstraat

Simon van Collemstraat 2 , 1325 NB Almere.
U kunt meedoen t o t t j a n u a r i 2 0 0 3 . Heel veel succes!

Simone Sis

Gérard Philipestraat

LUMIÈREPARK
Jean Gabmplantsoen

^

1. Het plantsoen bij het wijkcentrum is vernoemd
naar een m a n . W i j zoeken de I e letter van zijn

Charles Boyerstraat
Marlène Dietrichstraat 3

voornaam.
2. Er bevinden zich n o g 2 andere plantsoenen in de
Filmwijk. Neemt u de 2e letter van de achternaam.

J . t r loopt een mooie laan tangs net weerwaier.
BUS
Mannus

De 6e letter hebben w e nodig.

Romy Schneiderweg ?

4. Een andere laan loopt langs het tennispark.

Frankenstraat

Noteert u de 2e letter van de achternaam.
Max
"
Takstraat

Anhie
Bosstraat

5. Lucky City is gevestigd aan een straat in de Filmwijk.
Wij zoeken de 2e letter van de voornaam.

Alex Bennostraat
Audrey Hepburnstraat
A.'ex Bennostraat

Audrey Hepburnstraat

Wij zoeken de laatste letter van zijn voornaam.

Adriënne
SoKef straat

>12

M a u r i t 5

SS
3 :

Jean Desmetstraat

B i n g e r d t r a a t

7. De 5e letter van de w e g die naar de Paviljoens
De Bombardon

n
a.

§

Chrispijnstraa^

vernoemd naar een acteur.

""Tr-*.

John
Fernhout
straat
Louis .

6. De straat die het dichtst bij het spoor loopt is

Apostolisch
Gen
(^nootschap

q

loopt is de laatste letter die w i j zoeken.

Baken Park Lyceum
Bunuellaan

Onze adverteerders
in Filmwijk

BUS
Bunuellaan

Bunuellaan

FeHiniiaa.n

Viscpntistraat
!

Pasolinistraat

Pasolinistraat

:
JacquesTatilaan

• Multivloer

»IS

-n

I

Truffautstraat

iscontistraat

Yarden

3

Spoorbaan

•rr)

Dreef
Busbaan

SKA '14

Autoweg
Fietspad

Truffautstraat

I

LATERNA MAGIKAPARK

Brievenbus (laatste lichting 17.00 uur)

r

Jacques Tatilaan

David Leanstraat

oavid Leanstraat

LEGENDA

BUS
Jacques Tatilaan

BI

Bushalte

Supermarkt

Fassbinderstraat
BUS

Glasbak

Speel plaats(je)

fassbinderstraat

Walt Disneyplantsoen

Telefooncel

Eetgelegenheid
Joymere

•3

Adverteerder

Walt Disneyplantsoen

Minnellistraat

^

Minnetlistraat

Cecil B.

Kerngegevens Filmwijk

de Millestraat

Aantal inwoners: 10.758, waarvan 3 0 % jonger dan 18 jaar.

I

Hitchcocklaan

tn

i

D

!

Aantal woningen: 4.157, gemiddelde waarde € 131.000.
Hitchcocklaan

g Hitchcocklaan • 16

RBIHHHHMHBHHSI
John Fordstraat

John Fordstraat

Aantal bedrijven: 362, waarvan 286 in een woning.
0

o/-

Hitchcocklaan
;

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden: € 29.750,
maar ook 422 huishoudens met een minimum inkomen.

Caprastraat

Bron: Sociale Atlas van Aimere (2002)
Hal Roachstraat

Hal Roachstraat

Gaprastraat

"'"hor

100

_i_

200

300

I

•400 meter:

I

Schaat 1:6.250 (! cm = 62.5 meter)

© Filmwijkkrant 2002. Niets van deze uitgave mag overgenomen worden zonder toestemming van de redactie
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Deze te versie van deze kaart is ongetwijfeld onvolledig of'incorrect: Oprnerkingen graag haar wijkkaartSoifitmwijkkrant.n

(Advertenties)

De keuze van

OptimeI Vlt33

Anna Kournikova

Pi-gktiik voor Emotionele en
fysieke Vitaliteit

" Pol-fijn door bet leven "
Voor mensen 4ie
niet lekker in bun vel zitten
last hebben vgn stress
zich futloos voelen
willen stoppen met loken of snoepen
angst hebben voor 4e tandarts
fobieën of paniekaanvallen hebben
hun boosheid niet los kunnen laten
hdatiepi-oblemen hebben
sukkelen met hun gezondheid
faalangst /examenvrees hebben
zwangei- willen woeden
al van alles gepi-obeerd hebben

Tennisster Anna Kournikova kiest
voor Constellation Quadra

O

TRIADE JUWELIERS

OMEGA

Korte Promenade 73, 1315 HM Almere-Stad Holland
Postbus 10138, 1301 AC Almere Holland
Tel. |31) (0) 3 6 - 5 3 34 028
fax. |31||0| 3 6 - 5 3 34 157

VLiemv/iAv éAtrmm/één/cuU&S'ua&v MAP:

c

omes/-

en'^e^nsc^oonAeidss^don'

Voor kinderen met
• leef- en/of gedragsstoornissen
• sociaal-emotionele problemen
• concentratieproblemen
• watervrees
Wilt u uw onverwerkte emoties opmimen en balans in uw leven brengeni*

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 eew' €Aame4eonj&uuluct'cadeau/.
:

yiatuudifo staal da koffaaiUfd Maa*//

c

ma/t/lm/za 9.00 - 18.00
di/, da/etv mij/9.00 - 21.00 um/
XUc&cacMaan/56
1325
sümew
036-5374262
c

Beroepen

in Filmwijk

Chinees (eten) in Filmwijk
tekst Richard van Ommen/Foto Prospero

Soms ruik je op afstand al welke

Tipannetje

meer gerechten." Kortom; een kwestie

heerlijke gerechten staan te wokken,

Shuny Dong is specialist in tipanschotels.

van praktisch denken en handelen.

in afwachting van gretige smuliers.

Vooral de combinatie rundvlees en

Chinees Kantonees restaurant

garnalen is zijn favoriet. De meeste

Prijsvraag

Lucky City heeft zich in vijf jaar een

gasten die komen eten nemen een

Zondag is voor Lucky City de drukste

prima reputatie veroverd, en durft

tipangerecht. Bij tipan wordt het gerecht

dag, terwijl de woensdag en de zaterdag

de concurrentie moeiteloos aan.

bereid op een hete ijzeren plaat. Een

de rustigste zijn. De zaterdag ook?

Richard van Ommen nam een kijkje

tipannetje gaat er bij ons dus wel in, maar

Qiuying: "Op zaterdag en woensdag is

in de keuken van het familiebedrijf

wat laten Nederlanders nou links liggen?

er markt in Almere Stad. Mensen gaan

Dong.

Qiuying: "Vegetarische gerechten zijn niet

daar vaak avondeten halen, of eten er

populair. Maar gebakken en met vlees

een hapje, en hebben dan 's avonds geen

In het enorme aanbod van restaurants

gevulde tofu is een aanrader, dat zouden

zin meer om uit te gaan eten." Dat is

met vele internationale keukens, houdt

mensen zeker eens moeten proberen."

iets om rekening mee te houden voor

de Chinese keuken dapper stand.

Waarschijnlijk ben ik niet de enige die

de prijswinnaars van onze prijsvraag

Zo ook Lucky City, op de hoek van

zich bij het afhalen van een maaltijd

op pagina 15. Lucky City heeft namelijk

de Jim Hensonstraat met het Walt

telkens weer afvraagt hoe de kok het in

een menu beschikbaar gesteld voor 2

Disneyplantsoen. Al valt het niet direct

vredesnaam zo snel klaar heeft. Wat is

personen. En niet zomaar een menu,

op dat er in de woonflat een echte

het geheim? Qiuying: "Mijn vader staat

maar een compleet Szechuan menu,

Chinees zit. Nou ja, een Chinees

's middags om 12 uur al in de keuken.

ter waarde van 42,- euro, met daarin

Kantonees restaurant, dat maakt wel

Dan maakt hij alle sauzen en houdt

uiteraard een fameuze tipanschotel. Dus

verschil. Kantonees schijnt minder pittig

deze warm in heet water of in olie. Het

niet getreuzeld, los de prijsvraag op en

te zijn, maar meer zoetzure smaken te

vlees en de groenten worden pas na de

geniet van de gastvrijheid van de familie

kennen. Dat weet Qiuying Dong mij te

bestelling in een hele hete wok gebakken.

Dong. Misschien zit ik er dan ook wel

vertellen. Zij is de 17-jarige dochter van

In dezelfde wok maken we ook vaak

Yun Xiao Huang (36 jaar en eigenaar van
Lucky City) en haar man Shuny Dong (37
en chef-kok). Zij hebben in juni van dit
jaar het restaurant overgenomen van de
vorige eigenaar.
'Nederlanders houden niet van vegetarisch.
Da's jammer'
Lucky City bestaat al 5 jaar, maar kent
dus sinds juni 2002 een nieuwe eigenaar.
In mijn beste Chinees en haar beste
Nederlands praat ik met Qiuying, terwijl
soms haar ouders aanvullen. Qiuying:
"Mijn vader is 15 jaar geleden vanuit de
Chinese provincie Anhui naar Nederland
gekomen, omdat vrienden van hem met

....

een Chinees restaurant in Nederland
hem graag als kok wilden hebben. Mijn
vader kookt namelijk erg goed." Via een
andere vriend hoorde vader Dong dat
Lucky City van de hand zou worden
gedaan, waarna zijn vrouw de zaak
overnam. Het is een echt familiebedrijf.
Ook Qiuying's broer werkt er af en toe.
De een is nog vriendelijker dan de ander.
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Apotheek Filmwijk is HKZ gecertificeerd!
tekst Gezondheidscentrum Filmwijk/foto's Prospero

Leuk, zult u denken. Maar w a t
betekent dit? K o r t gezegd: de
apotheek van ons gezondheids-

HK

stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling In de zorgsector

c e n t r u m voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld w o r d e n door
de Stichting Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de

Een ander voorbeeld is, het vastleggen

lezen, beoordelen en aanpassen van

Zorgsector ( H K Z ) .

van het onderhoud op alle apparatuur

procedures en protocollen.

Voor u als klant betekent dit dat u er

We houden een permanente

Voor u als klant geeft het de zekerheid,

op kunt vertrouwen dat alles wat er in

temperatuurregistratie bij van de

dat alles wat in uw apotheek gebeurt,

de apotheek wordt gedaan, getoetst en

koelkasten, de weegschalen worden

regelmatig wordt getoetst door

geregistreerd wordt.

periodiek gecontroleerd, etc.

een onafhankelijke organisatie. Het

die in de apotheek gebruikt wordt.

certificaat geeft u ook de garantie dat u
Een voorbeeld. Er is naast een

Dit zijn slechts enkele uit een heel scala

met de grootste zorgvuldigheid wordt

fouten- en klachtenregistratie ook

van mogelijke voorbeelden, letterlijk

geholpen en behandeld.

een interne procedure, die er voor

alles is vastgelegd in protocollen en

zorgt, dat elk kwartaal bekeken wordt

procedures.

hoe, in de toekomst, herhaling van

Het doel van dit alles is natuurlijk
dat u de juiste medicijnen krijgt met

de geregistreerde fouten en klachten

Voor ons in de apotheek is het

de zekerheid dat ze samen met uw

voorkomen kunnen worden.

behalen van dit certificaat de beloning

eventuele andere medicijnen kunnen

voor een periode van veel schrijven,

worden gebruikt.

Filmwijkkrant 45 - december 2002

18

Filmwijk _
Gezondheidscentrum R

Parkeren bij het
Gezondheidscentrum
Niet vergeten!

Zoals velen van u al wel gezien zullen hebben, valt ons gezondheidscentrum per I
december binnen de parkeerzone rond het centrum van Almere. De blauwe lijnen
langs de parkeerhavens geven aan waar een blauwe parkeerschijf, achter de voorruit,

Om de samenwerking tussen u en

verplicht is. De parkeertijd mét parkeerschijf is gesteld op maximaal I uur.

ons optimaal te maken de volgende
tips!

Het is te verwachten dat er extra streng opgetreden zal worden tegen auto's die
op het plein voor de hoofdingang geparkeerd staan. Nu is het eigenlijk altijd al zo

• Duur van een consult: 10 minuten

geweest, dat parkeren op het plein niet was toegestaan. Deels vanwege een eventuele
ambulance die vrije toegang moet hebben, maar zeker ook vanwege de veiligheid van

• Heeft u meer dan één klacht

fietsers en voetgangers die ons centrum bezoeken.

bespreek dan met de assistente of er
meer dan 10 minuten nodig zijn

We zijn er ons van bewust dat de parkeergelegenheid rondom ons
gezondheidscentrum regelmatig te kort schiet, maar verwachten van onze bezoekers

• Bellen voor afspraken tussen 08.00

dat ze zich aan de parkeerregels zullen houden. Dit om te voorkomen dat er voor de

uur en 12.00 uur op tel: 5357601

gemeente aanleiding zal ontstaan om van de blauwe zone een betaald-parkeerzone te
maken. Wij vinden een dergelijke situatie zeer ongewenst.

• Bellen voor uitslagen tussen 14.00
uur en 16.00 uur op tel: 5357602

Nogmaals de fysiotherapeuten

• Urine inleveren voor 10.00 uur bij
de assistenten
• Herhalingsrecepten: bi] de
hoofdingang staat buiten een
receptenbus
• Recepten die u voor 12.00 uur in de
bus doet liggen de volgende dag na
12.00 uur klaar bij de apotheek
Op deze manier hopen wij u elke dag
van 08.00 uur tot 17.00 uur zo goed
en zo snel mogelijk van dienst te zijn.

In de vorige Filmwijkkrant zijn helaas niet de goede namen onder de foto's van de

Assistenten

fysiotherapeuten gekomen. Hierbij nogmaals de fysiotherapeuten, van links naar

Gezondheidscentrum Filmwijk

rechts: Nicolette Tuinman, Edwin v.d. Lugt, Eugenie Feeke en Doeko de Vries.

Filmwijkkrant 45 - december 2002

19

(Advertenties)

Het gemak van
kwaliteitsparket
M e t recht kwaliteitsparket. W a n t als
MultiVloeren Groep
b r e n g e n w e in
s a m e n w e r k i n g met
de beste fabrikanten
de v e e l z i j d i g s t e
keuze legen a a n trekkelijke p r i i z e n .
Z o w e l in massiefparket als lamelparket, kurkvloeren,

Een licht vochtige doek erover en glanzend schoon ts de kinderspeelpbats.

linoleum en
laminaatvloeren.

ULTI
LOER

m
STICHTING KINDEROPVANG ALMERE
"Samen in ontwikkeling"'

Cinemadreef 1 0 6 • A l m e r e Stad
Telefoon ( 0 3 6 ) 5 3 7 4 8 6 7
Multi Vloer is onderdeel van de MultiVloeren
een waarborg voor kwaliteit.

Groep,

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

%,

JML

Integrale Massagetherapie

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

Buitenschoolse opvang
(leeftijd 4-13 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.

hting
Kinderdpvans
Almere

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

Marijke Huiberts
Moe van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, nek- en schouderklachten, maag- en
darmklachten, of menstruatiestoornissen . . .
Last van spanningen die maar niet willen
verdwijnen . . .
Besta je alleen uit een denkhoofd en wil je
je lichaam weer voelen . . .
Of wil je jezelf eens trakteren op een
ontspannende massage . . .
Integrale Massagetherapie is dan een
mogelijkheid.
Simon van Collemstraat 90,
1325 NC Almere (Filmwijk)
telefoon 036-5376819

(Advertenties)

CONSTRUCT

•

b edrijfs psychologie
'ergemeente
Almere
God wil u
een hoopvolle toekomst geven - Jer. 29:11
De Pinkstergemeente Almere
wil mensen door Jezus
een gezin van God bieden
om te groeien
in karakter en kracht om
te dienen en te doen
wat God van ons vraagt.
Bezoek eens onze samenkomst!
Iedere zondag om 10.00 uur in de school
"Het Baken Park"
Bunuellaan 4, 1325 PL Almere (Filmwijk)
Kantooradres: Lingestraat 1, tel: 0365304941 of 0652478411
Wij heten u van harte welkom!!!

centrum
NATARAJA

YOGA

Yoga: Krachten ontspanning in balans
Introductiecursus
cursus van 8 lessen om kennis te maken met yoga
Basisniveau
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen
Middenniveau
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en
vragen om een goed lichaamsbewustzijn
Yoga 55+
speciaal voor mensen van 55 jaar en ouder en
iedereen onder de 55 jaar die het wat rustiger
aan wil doen
Voor data introductiecursussen meer informatie
en een folder
036 - 537 68 25
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere
(Filmwijk)

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

^

Kerkstraat 72
1354 AC Almere
£

(036) 531 83 69
www.psy.com

«•
—T-

Swatiiiju
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Extra vpor
naar

<orting op u". bic:>».-pi p :i.ir;ii.i
als u nu dc FILMKNIPCARD aanschaft
Met deze card waarvoor u slechts eamialig * v >. betaalt, kunt u vijfmaal van een fantastische
film naar keuze genieten in één van onze
Polyfïlm bioscopen.

de volgende bioscopen:
re • Alpha Theater Lclvstad
termeer - 't Swaentje Meppel
etna Royal Oss

(Advertenties)

n

J . Ivenslaan 123

*

IC
1325 LZ

#4

*

Almere

Aferry Christmas

*

Filmwijk-zuid

036-5375664

Tvtfat hety Csfcrt
GRATIS PROEFBEHANDELING

Salon voor
Lichaamsverzorging

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

•

Manicure

•

Plaatstelijk afslanken

•

Ontharen (met natuurprodukt)

•

Wimpers/wenkbrauwen verven

•

Gezichtsbehandeling

•

Huidverzorging advies

Voor meer informatie

BELKitani !!

Slanker en fitter
worden zonder zware training en
moeilijke dieëten.
Dankzij de bodyformer, een
effectieve afslankmethode, waarbij u
op die plaatsen afvalt waar U dat
wilt. Deze apparatuur breekt
vetdepots af en verwijdert
afvalstoffen, terwijl u in een privé
ruimte ligt. De behandeling is
gebaseerd op het principe van
spierstimulatie en bindweefselversteviging. Daardoor wordt
omliggend vetweefsel afgebroken
en via de lymphe op natuurlijke
wijze afgevoerd.

Max Takstraat 19- 1325 NG Almere - Tel. (036) 537 57 88 - 06 20 30 69 22

De stroot

Richard Burton: filmbeest
tekst Herman van Laar en Simone Koorn/foto Prospero

'oude man', bekend

R i c h a r d B u r t o n w e r d niet o u d , m a a r

(1962) springt de vonk over: 'de set

z'n r e p u t a t i e is onsterfelijk. D e

vatte vlam van puur verlangen'. Z o

uit de jaren zestig en

b e w o n e r s van de s t r a a t die n a a r h e m

begon tussen deze acteurs, die beiden

zeventig. Geen van

is v e r n o e m d , w e t e n w i e hij w a s . D a a r

g e t r o u w d w a r e n en kinderen hadden, een

de bewoners kan zich

blijft het w e l bij; titels van zijn films

onstuimige liefdesaffaire.

heugen een bepaalde

w i e B u r t o n w a s e n hoe d e b e w o n e r s

In het boek dat B u r t o n over zijn relatie

te hebben.

v a n 'zijn' s t r a a t over hun w o o n o m g e -

schreef, zegt hij over Taylor: " I k viel

ving d e n k e n .

v o o r haar verpletterende schoonheid en

Toch zijn er w e l filmliefhebbers in de

haar ongenaakbaarheid. Z e was vooral

straat, " m e t t w e e schotels op het dak is

Richard W a l t e r Jenkins was het twaalfde

overvloedig. She was, in short, t o o bloody

er altijd w e l een film te zien op T V " . Maar

kind van een Welse mijnwerkers familie in

much". Z e t r o u w d e n en scheidden t w e e

een ander zegt geen geduld te hebben o m

South Wales. T w e e jaar na zijn g e b o o r t e

keer. Beroemd is o o k hun verfilming van

films te kijken, ze w e r k t liever in de tuin.

(1925) stierf zijn m o e d e r in het kraambed.

"Who's Afraid of Virgina W o o l f " , een

Zijn vader was een zware drinker die de

schets van een ijzingwekkende relatie.

De Richard Burtonstraat is een

jarige zus. O p de middelbare school

Burton speelde in 1976 in de t o n e e l p r o -

de Veluwedreef, en wisselt snel van

film van hem gezien

k o m e n nauwelijks bovendrijven. L e e s

rustige straat tussen de busbaan en

opvoeding overliet aan Richards t w i n t i g -

speelde de jonge Jenkins mee m e t een

ductie Equus. Hij probeerde v o o r de

bewoners. ' Z o heeft onze burgemeester

toneeluitvoering en t r o k de aandacht van

zoveelste keer van de drank af te komen

hier o o k nog een tijdje vertoefd'. O m d a t
de huizen te huur zijn w o r d e n ze vaak

leraar Philip B u r t o n . Deze nam hem in

en had zijn relatie met Taylor definitief

huis, las Shakespeare en hielp hem van

beëindigd. De première was een ramp: hij

als tussenhuis gebruikt: 'aan de overkant

zijn Welse accent af. Zo'n regeling mag

kende zijn tekst niet, hij trilde als een riet.

w o o n t al de vijfde familie'.

nu verdacht lijken, in die tijd en onder

Nadat hij d o o r de regisseur uitgescholden

de e x t r e m e armoede was het zeker niet

was v o o r 'luie dronken klootzak' sloot hij

De bewoners zijn tevreden over de

ongewoon. B u r t o n adopteerde Richard

zich t w e e dagen op in een hotelkamer.

w i j k . Rustig en centraal. Wel zijn er w a t

t o e n hij achttien jaar w e r d en schonk hem

Hierna kende hij al zijn teksten en speelde

zorgelijke geluiden over de verzorging

zo zijn achternaam. Bovendien zorgde hij

hij de beste rol van zijn leven. In 1984

van straat en tuin. Steeds vaker w o r d e n

e r v o o r dat Richard kon studeren aan de

stierf hij aan een hersenbloeding.

vuilcontainers te laat d o o r de eigenaars
opgehaald met een grote kans op

universiteit van O x f o r d en stimuleerde
Oude man

zwerfvuil - 'een slecht teken', vindt een

H o e w e l Burton nog geen 60 jaar

bewoner. De jongeren willen m e e r

Ketter

g e w o r d e n is herinnert een b e w o n e r van

uitgaansmogelijkheden in het c e n t r u m .

In 1951, hij was toen 26 jaar, speelde hij

de Richard Burtonstraat hem als een

hem te gaan acteren.

in het koningsdrama H e n r y IV de rol van
Prince Hal. Met zijn bronzen stemgeluid
had Richard meteen succes. Hij genoot,
gaf grif geld uit, zoop als een ketter en
sliep met alle v r o u w e n die hij krijgen kon.

Burtons o p t r e d e n in Shakespearestukken
w e k t e de interesse van
H o l l y w o o d p r o d u c e n t e n . In 1953 speelt
hij in de Romeinse spektakelfilm " T h e
Robe". Tijdens één van de talloze
Hollywoodparties o n t m o e t t e hij Elisabeth
Taylor. Tot zijn verbazing was ze totaal
niet in hem geïnteresseerd. Dat was

m

Burton als notoire rokkenjager niet
gewend. Tijdens de opname van hun
eerste liefdesscène in de film Cleopatra
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Groenzorg in de
vingers
Drietanden 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.
— 1 , . , .

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

Drielanden:
Groenvoorzieningen
Boomverzorging
Bos- & Landschapsbouw
Daktuinen

Bel voor meer informatie:

036 - 535/222

Stichting Platform Filmwijk opgericht

Wijkplatform
tekst Filmwijk Platform (ingekort door de redactie)/foto Prospero

Leenwijk

In februari jl. ontstond het plan voor een

Onze doelen zijn bevorderen en instand-

Mistroostig waait het winterweer de

Platform Filmwijk. Twee bewonersvereni-

houden van het woon - en leefklimaat in de

Filmwijk binnen. Het stadium van de

gingen - Bewoners Belangen Oscarlaan

wijk, o.a.:

vallende blaadjes is al voorbij en het

(BSO) en de Bewoners Belangen CineBus

-

het handhaven van natuur- en stads-

schrale seizoen slaat onverbiddelijk

schoon en behoud van historische zaken;

toe. Kale bomen grijpen met hun

het vergroten van de organisatie van

takken als grillige vingers in de grauwe

aangepakt, was hun mening. Vooral de

bewoners in de wijk en de maatschappe-

lucht. Twijgjes zijn het soms. maar

overlast van het betaald parkeren in het

lijke integratie;

daarom niet minder radeloos. Haastige

het bevorderen van de kwaliteit en beheer

voetstappen echoën in het achterpad.

- namen het initiatief. Veel problemen in de
wijk kunnen het beste gezamenlijk worden

centrum en het gebrek aan speelruimte voor

-

-

de kinderen en jongeren bleek een punt van
wederzijds belang.

Wijkmanager Ton Timmer (Stadsdeelkantoor

-

-

van de inrichting van de openbare ruimte;

Een omgewaaide, achtergelaten

het behouden en verbeteren van voorzie-

vuilnisbak ontsiert de straat. Ongesnoeid

ningen van algemeen nut;

struikgewas zweept over de stoep. Elke

het bevorderen en verbeteren van de

dag opnieuw een desolate straat.

Oost) bracht beide bewonersgroepen

maatschappelijke dienstverlening en de

samen. Toen ging het razendsnel. Het eerste

gezondheidszorg;

De zomer lijkt ver. Het seizoen waarin

het stimuleren en ontwikkelen van

wij, de Filmwijkers. ons met ferve

schoolplein van OBS Polygoon. Dit plan staat

inspraak over deelname van wijkbewoners

onttrekken aan het imago van het

nu op de prioriteitenlijst van de gemeente.

aan bovengenoemde activiteiten;

nieuwbouwwijkcliché. Maar in de winter

actiepunt was de herinrichting van het

-

het bevorderen van invloed van wijkbe-

lijkt het hier net een doodordinaire

bewoners werd duidelijk. Het idee voor een

woners op het gebied van instanties die

Vinexwoonwijk. Zo eentje als in Leidsche

Platform Filmwijk was geboren.

beslissingen nemen over de wijk.

Nut en noodzaak voor samenwerking tussen

-

Rijn of Culemborg (waar wij - Almeerders
- absoluut niet zouden willen wonen).

Op 22 november is de Stichting Platform

Meer informatie - o.a. over hoe we onze

Zo'n slaapstraat waar bewoners zich niet

Filmwijk officieel opgericht. We hebben een

doelen willen bereiken en hoe ü deel kunt

bewust lijken van hun tuin. hun stoep,

interim bestuur van 5 leden. De komende

nemen - staat op www.filmwijk.net.

hun straat. Waar buren elkaar begroeten
als reizigers op een treinperron. Vluchtig,

maanden zal het bestuur uitbreiden tot 9
leden. Uiteindelijk willen we een vertegen-

Groeten van het interim bestuur:

onpersoonlijk. Waar alles geregeld moet

woordiging vanuit de gehele Filmwijk en

John de Lang (voorzitter). Joop Prent en

worden door de gemeente, de bedrijven

vanuit bijvoorbeeld ook de jongeren in de

Mathilde Korsten (secretaris), Onno Groen,

of de instanties. Een wijk die niet van de

wijk.

(penningmeester) en Ben van Dijk (alg. lid).

bewoners is. Een leenwijk.

Dat alles doen w i j in de Filmwijk niet.
We zijn een hechte gemeenschap, haast
vrienden van elkaar. Of het nu gaat om
het Lumièrepark. de blauwe zone of het
Weerwaterincident, we staan schouder
aan schouder en respecteren eikaars
mening. We drukken onze zin niet door,
we hoeven niet persé gelijk krijgen. We
gooien niet met modder en bedreigen
elkaar niet.

Een plastic ster schittert achter het
keukenraam. Tussen de lamellen flakkert
het licht van waxinelichtjes en alterneren
de lichtjes rood en groen in een uitklapkerstboom. Het is hier allemaal pais en
vree. Vrolijk kerstfeest Filmwijk.

In aanwezigheid van wijkmanager Ton Timmer poseert het kersverse bestuur na de

Clip

ondertekening van de oprichting van de Stichting Platform Filmwijk.
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Kinderpagina

Redaktie Simone Koorn

Puzzel
K e r s t v a k a n t i e , h e e r l i j k hè!
Zet tussen de twee woorde één woord, zodat er twee
Kunnen jullie ook haast niet wachten tot de kerstvakantie

nieuwe goede woorden ontstaan. Bijvoorbeeld: tussen jas

begint? Lekker uitslapen, doen waar j e zin in hebt, en vooral

- ... - mes kan "zak", want dan krijg je jas-zak en zak-mes.

geen huiswerk! Maar wat doe je op een donkere koude natte
dag? Je kunt j e eens lekker vervelen, tv kijken, kletsen of

Welk woord vormen de eerste letters van boven naar

met je vriendjes een spelletje doen. Als er niemand is die

beneden?

t i j d of zin heeft in een spelletje, heb ik voor jullie een leuke
internettip: www.gatochspelen.nl. Op die site kun j e zelf veel

bloem -

- raap

leuke spelletjes spelen.

scharrel -

- wit

Vincent, Sanne en Marijn vertellen wat zij van Kerstmis

slag -

vinden. Zijn jullie het eens met hun favoriete kerstmenu?

•ijs

groente -

Het jaar is bijna om en ik wens alle kinderen uit de Filmwijk

- stengel

een heel knallend en spetterend 2003 toe!

eet -

- kleed

Simone

Wat vind je van Kerstmis?

Vincent (6 jaar)
1: thuis en op school.

vraag 1:

2: op school, dan eet je veel

waar vier j e kerstmis?

verschillende hapjes. Ze zijn nooit giftig

vraag 2:

hoor!

wat is de leukste plek om kerst te vieren?

3. met mama, papa en Ivo. mijn broertje.

vraag 3:

4: groene tortelini en als toetje vla zonder

met wie is het leuk om kerst te vieren?

dingetjes

vraag 4:

5: hippe feestkleren, die kiest mama uit.

wat eet j e dan graag?

6: dan wil ik naar een leuke kinderfilm

vraag 5:

7: de kerstboom naruurlijk!

wat doe j e aan?
vraag 6:
wat doe j e overdag?

Sanne (8 jaar)

vraag 7:
wat is het leukst aan Kerst?

2: het is allebei leuk
3: met mijn ouders, myn zus en
broertje.

Marijn (9 jaar)

4; broccolisoep.spagettie met

. thuis, op school en dit jaar bij

ketchup zonder saus en toe:

mijn tante in Zwitserland.
2: bij oma

•

i
i

I: thuis en op school

3: met oma, ze is lief en

chocolademousse
5: mijn paarse jurk voor netjes,
6: buiten knikkeren, stelten lopen

geeft kadootjes.
4: tomatensoep.sla, paprika,
kippenpoot en rijst en toe

en in de zandbak spelen,
7; het kerstdiner op school en
spelletjes doen met opa en oma.

een oliebol.
5: mijn zwarte glitterjurk en
glittermaillot.
6: skipbo, een heel leuk spelletje,
spelletjes doen en de Kerstboom,
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NOTARIS UNIE
ALMERE
VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN (EN HYPOTHEEK OP) UW WONING

RANDSTAD

22-167

HOEK RANDSTADDREEF

ALMERE
TELEFOON 036 538 22 00
E-MAIL: INFO@NOTARISUNIE.NL

O9OO - NOTARIS
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SCHOUTEN
GARANTIEMAKELAARS
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SCHOUTtN

GARANT ILMAÜLLAARS

Bas, Marion en Marcel

^

Wij bepalen gratis de w a a r d e van u w w o n i n g !
Het bepalen van de waarde van uw woning is de eerste stap op weg naar een succesvolle verkoop. Deze cheque
geeft u recht op een gratis waardebepaling. Dit houdt in dat een van onze makelaars bij u langskomt om een
schatting te maken van de waarde van uw woning. Dit alles natuurlijk geheel vrijblijvend.
Vestiging Bussum:
Vlietlaan 74
Tel. (035) 6 915 715

SCHOUTEN
GARANTIEMAKELAARS

Vestiging Almere:
Cinemadreef 138
Tel. (036) 5 377 377

Internet: www.schoutengarantiemakelaars.nl
E-mail: schouten@garantiemakelaars.nl
Deze cheque is onbeperkt geldig. U kunt de cheque ook overhandigen aan kennissen of familieleden die hun woning gaan verkopen.

waardebenalina

