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Hans Ouwerkerk

uit

"Ik hoop dat ik 'onze burgemeester' ben geweest"
tekst herma van Laar en Simone Koorn/foto's Mare Puyk

'Vrijheid is het mooiste wat er is. Ik kan

-

door mijn been niet voetballen, maar ik
kan wel lopen. En je ziet, je kunt er toch
burgemeester mee worden!'
Terugblik

••

Vanaf 1976 is de Hans Ouwerkerk
burgemeester geweest in vijf
achtereenvolgende gemeenten. Is er
iets veranderd in die 27 jaar? 'De macht
van de burgemeester is verminderd.
De deskundigheid van wethouders
is sterk verbeterd. De invloed van
de burgemeester is daarentegen
gegroeid. Je kunt als burgemeester je
collega's overtuigen met argumenten'.
Het mooiste van het ambt is dat je
maatschappelijk bezig bent, vind
Ouwerkerk. 'Je betekent iets voor
iemand. Je spreekt iemand toe en die
vindt dat fijn. Dat miste ik ook het meest
toen ik na Groningen geen burgemeester
was.'

A l m e r e zwaait Hans O u w e r k e r k uit. Hij was vijf jaar burgemeester van
A l m e r e en inwoner van de Filmwijk. H e r m a van Laar en Simone Koorn van

Hans Ouwerkerk ervaart dat de

de Filmwijkkrant volgden hem een ochtend tijdens werkbezoeken en vroegen

burger veel mondiger is geworden. 'De

hem over zijn ervaringen in het burgemeestersvak.
'Hallo burgemeester' klinkt het

vonden Hans gelukkig snel terug. Hij

opgewekt, als Hans Ouwerkerk het

raakte ernstig gewond aan zijn arm. 'Je

Geboren in Den Haag, 1941

klaslokaal binnenkomt. Groep 7 van

moet bedenken dat er toen nauwelijks

2 kinderen, 4 kleinkinderen.

drs. Hans George Ouwerkerk

basisschool Panta Rhei is bezig met een

auto's reden. Maar net op dat moment

project over de Tweede Wereldoorlog.

stopte er een auto naast ons. Zo kwam

opleiding :

Ouwerkerk is gevraagd iets over zijn

ik snel in een ziekenhuis terecht'. Na

- Gymnasium-alfa, Den Haag

ervaringen uit die tijd te vertellen. Hans

maanden verpleging mocht de kleine

- Geschiedenis, RU Leiden

Ouwerkerk zwaait joviaal naar een

Hans weer uit bed en bleek er ook iets

poster van Shakira en vraagt: 'Vinden

mis te zijn met zijn been. 'Als jullie mij

loopbaan :

jullie haar ook zo fantastisch?' Hij

zien lopen waggel ik een beetje, dan ben

- Assistent PvdA-fractie,

vertelt over hoe goed wij het hebben

ik niet dronken hoor! Mijn ene been is

in Nederland. 'Hier kan je doen wat je

wat korter. Daarom draag ik hoge zolen

wilt'. Hij voegt eraan toe 'als je ouders

aan deze schoen. Mijn arm heeft ook

en leerkrachten het goed vinden,

een andere vorm'. Ouwerkerk houdt zijn

- Landelijk secretaris PvdA (1971)

tenminste'.

arm omhoog en laat het zien. 'Sommige

- Ombudsman VARA (1973)

Hans Ouwerkerk was 3 jaar oud toen

de oorlog. Ze kunnen alle indrukken

hij bij een bombardement in Den Haag

niet verwerken. De beelden zitten in

letterlijk weggeslingerd werd bij zijn

hun geheugen; 's nachts worden ze er

ouders vandaan. Zijn vader was op slag

wakker van'. De burgemeester hoopt dat

dood door een scherf van een bom.

kinderen de waarde van vrijheid leren

Zijn moeder en zijn vier jaar oudere zus

waarderen en anderen respecteren.

mensen hebben nog dagelijks last van
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2e Kamer (1965)
- Medewerker burgemeester
Samkalden, Amsterdam (1967)

- Burgemeester Lekkerkerk (1976)
- Burgemeester Emmen (1981)
- Burgemeester Zaanstad (1988)
- Burgemeester Groningen (1991)
- Directeur Randstadbureau (1998)
-Burgemeester Almere (1-7-1998)
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Eigenmachtig
Burgemeester ben je dag en nacht. 'Je
m o e t 24 uur per dag en 7 dagen in de
w e e k bereikbaar zijn. H e t college van
burgemeester en w e t h o u d e r s beslist
w a t er g e b e u r t m e t de stad. Maar bij

Een werkweek van de burgemeester

r a m p e n kan en m o e t de burgemeester

Speciaal voor de Filmwijkkrant opende de scheidende burgemeester Hans Ouwerkerk

eigenmachtig o p t r e d e n . ' W e l k e zaken

zijn agenda in de week van 7 tot en met 11 april. Lees zelf hoeveel activiteiten - zelfs in

zijn hetzelfde gebleven in die 27 jaar?

het zicht van de haven - Ouwerkerk in een doorsnee-week heeft!

'Er w o r d t nog altijd op dezelfde manier
tegen het a m b t van burgemeester

m a a n d a g 7 april

aangekeken. Je v e r t e g e n w o o r d i g t de

om 8.30 uur op het Stadhuis voor de eerste bespreking

gemeente bij allerlei gelegenheden. D a t

daarna even naar het ziekenhuis voor een controle-afspraak

kan bij een overleg in D e n Haag zijn, of

om 10.00 uur weer terug op het stadhuis voor twee besprekingen

een bezoek aan een echtpaar dat 70 jaar

om 12.30 uur een lunchafspraak op eigen werkkamer

g e t r o u w d is'.

vanaf 13.30 uur weer drie afspraken op het Stadhuis
om 16.00 uur op bezoek bij een echtpaar dat 70 jaar getrouwd is

D e burgemeester had samen m e t

's avonds terug naar het stadhuis voor een commissievergadering

zijn v r o u w plannen gemaakt v o o r de
p e r i o d e na zijn pensionering. D o o r het

dinsdag 8 april

overlijden van zijn echtgenote, enkele

om 8.30 uur de eerste vergadering van die dag

maanden geleden, ligt de situatie anders.

om 9.30 uur start de wekelijkse collegevergadering die vrijwel de hele dag duurt

'Ik zou graag o p een bepaalde manier

aan het eind van de middag wederom een felicitatiebezoekje ivm een 60-jarig huwelijk

maatschappelijk b e t r o k k e n w i l l e n blijven.
Maar ik zal mijn oud-collega's niet v o o r
de v o e t e n lopen'.

w o e n s d a g 9 april
met de trein naar Den Haag, waar om 9.30 uur de eerste bespreking begint
om 12.00 uur door naar een volgende bespreking in Den Haag

Maar eerst n e e m t Hans O u w e r k e r k

om 13.30 uur met de auto terug naar Lelystad voor een drietal vergaderingen op het

afscheid van A l m e r e . V o o r burgers

stadhuis aldaar

is er gelegenheid afscheid te nemen

rond 18.30 uur terug naar Almere

o p stadslandgoed De Kemphaan op
vrijdagavond 27 juni. O u w e r k e r k spreekt

d o n d e r d a g 10 april

de w e n s uit de geschiedenis in te willen

om 8.15 uur naar kantoor

gaan als een burgemeester die zich

om 9.00 uur eerste bespreking

ingezet heeft v o o r de g e m e e n t e . 'Ik

om 10.00 uur begint de volgende vergadering in de collegekamer op het stadhuis

h o o p dat ik v o o r de individuele man

om 11.00 uur vertrek naar Den Haag voor een overleg op binnenlandse zaken

of v r o u w 'onze b u r g e m e e s t e r ' ben

een uurtje vrij tussendoor om wat telefoontjes te plegen want om 16.00 uur wordt op

geweest'.

het ministerie van VROM het startconvenant over de toekomst van Almere getekend
met de trein terug naar Almere
's avonds weer naar het Stadhuis voor een commissievergadering

v r i j d a g I I april
geen afspraken/vrije dag!
wel 's middags even naar de officiële opening van het crematorium in Almere-Stad
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(Advertentie)

Buiten.

zonwering
Talloze mogelijkheden voor uw woning*^

wat

K e w

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

ALLE PRODUCTEN
B O R D E N OP
MAAT GEMAAKT

HAROt

®

PerfeW in rolluiken & zonw»tjng

Rolluiken

Keuze uit vele kleuren.
Laat u adviseren!

Sereens en
serre
zonwering

Markiezen

h '11

Een stijlvolle
zonwering met
nostalgisch
karakter waarbij
uiteraard een
persoonlijke
inbreng in
uitvoering en kleur
mogelijk is.

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

s

f

Openingstijden:
wot/mvr: 11.00-18.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur

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

De Humphrey Bogartstraat:

Onweerstaanbaar..
tekst Herma van Laar en Simone Koorn/foto's Mare Puyk

Een stoere gangster, gehuld in een lange

vrijheid van werken kreeg. Dat benutte hij volop, want

regenjas, neemt ontspannen een t r e k j e van zijn

hij was dol op zeilen en schaken.

sigaret. Een onweerstaanbaar t y p e , dat ondanks
zijn louche uiterlijk, een goed k a r a k t e r heeft,

Tijdens een screenplay ontmoette hij Betty "Lauren"

slechte tijden heeft gekend, maar niet v e r b i t t e r d

Bacall en zei: 'Ik denk dat wij wel lol zullen hebben

is geraakt. Humphrey Bogart op zijn best! Lees

samen'. Dat klopte, want een jaar later waren ze

w a t de bewoners van de naar hem vernoemde

getrouwd en kregen al snel twee kinderen. Met haar

straat van hem vinden!

speelde hij zijn meest legendarische rollen: T h e big
sleep' en 'Key Largo'.

Humphrey Bogart, geboren in 1899, groeide op in
een welvarende familie in New York. Hij begon in

In 1952 werd T h e African Queen' opgenomen,

de twintiger jaren als toneelspeler. Aanvankelijk

waarmee hij een Oscar won. Zijn laatste film maakte

kreeg hij de 'mooie jongen' rollen toebedeeld. Maar

hij in 1956. Na een kort ziekbed overleed hij in 1957.

als hij in het toneelstuk 'The Patrified Forest' een
ontsnapte moordenaar speelt, houdt het publiek

Overkappen en asfalteren

zijn adem in. Zijn talent viel op en er werd hem een

Er staan twaalf huizen in de Humphrey Bogartstraat.

contract bij Warner Brothers aangeboden. Na veel

Alleen als je goed kijkt zie je dat ze onderling

gangsterrollen betekende de rol van detective in

verschillen. We spraken met een bewoner, die nooit

'Maltese Falcon' (1941) een keerpunt in zijn carrière.

meer weg wil èn met een toekomstige bewoner die

Als ruwe bolster-blanke pit was hij met zijn snelle

zich verheugt op de komende verhuizing. Voor beiden

cynische dialogen op z'n best in Casablanca (1942).

is Humphrey Bogart geen onbekende.

Samen met Ingrid Bergman schitterde hij in dit
romantische oorlogsdrama. Wie herinnert zich niet de

'Drank en sigaretten', zo typeert de bewoner de

legendarische uitspraak: 'Play it again Sam...'.

acteur. 'En ongelukkig in de liefde'. Ze heeft een
poster van de film 'Casablanca' aan de muur hangen.

In 1947 tekende hij een contract met Warner Brothers
waarmee hij $200.000 per jaar verdiende en volledige
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'Voor de verhuiskaart hebben we een foto van
Lees verder op pagina 9

'f *

(Advertentie)

Mr Inez N. de Rooij
Mr V.C. van der Velde
Mr Tanya J.E. op de Weegh

* Familierecht
* Contracten
* Strafrecht

De Rooij
advocaten

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

* MKB
* Arbeidsrecht

Human Inspiration is
een specialist in
innovatie, creatie en
realisatie.
Met de talenten en
specialiteiten van
mensen geven wij
Hrsamen met u vorm
aan verbeteringen van uw producten en
diensten.
Wij zijn uw partner in:

V

• Strategie- en visievorming
• Innovatiebegeleiding
• Programma- en projectmanagement

human inspiration
i n s p i r e r e n d innoveren

Voor
fonds
zieden
pal"

Meije
Orth

Bel, mail of schrijf voor meer informatie:
tel. 036-5374910
Peggy Ashcroftstraat 21
fax 036-5374936
1325 KG Almere
info@humaninspiration.com
www.humaninspiration.com

die

SINDS 1931
en • Inlays
(Sport) bandages
rolstoel en l o o p h u l p m i d d e k
rdam en H i l v e r s u m
Almere-Haven
Amsterdam
na telefonische afspraak
le Constantijn Huygensstraat 68
036-531 54 14
020 - 618 05 55
Almere-Stad
Hilversum
na telefonische afspraak
Gijsbrecht van Amstelstraat 25f
Brinklaan 26
036 - 535 76 00
035 - 624 30 01
035 - 693 62 38

Pro- en orthesen • Bor;
Elastische kousen • Cors
Revalidatie-artikelen • Ve
O o k zaterdag geopend i n

De straat, vervolg

M

Humphrey Bogart gebruikt'. Het blijkt

de stad'. De bewoner kent iedereen

we hier onze oude dag kunnen slijten?

een lastige naam die vaak gespeld

in de straat. 'Als er een vreemde auto

Overkappen we de straat en asfalteren

moet worden. Toch kwam post voor

rijdt, valt het op!' Afgelopen december

we met ZOAB, zodat de rollator lekker

de H. Boomgaardstraat ook goed aan.

hebben ze voor enkele buren een

rolt? Die fantasie ging wel wat ver, maar

De toekomstige bewoner viel voor de

midwinterfeest georganiseerd. 'In de

geeft wel aan dat we hier niet weg

prachtige zonnige kleur van de huizen.

winter zie je elkaar zo weinig' verklaart

willen'.

'Zelfs in de winter blijft het huis stralen'.

ze.

Beide bewoners zijn lyrisch over hun

Ze hoopt heel lang in deze woning

(toekomstige) woonplek: ruim zicht vóór

te kunnen blijven wonen. 'Laatst

en water achter het huis. En omdat de

fantaseerden we tijdens een borrel met

straat doodloopt, is er weinig verkeer.

een aantal buren over de toekomst.

'Een landelijke uitstraling en midden in

Kunnen we wat aanpassingen doen zodat

(Advertentie)

036-5409040

BATAVUS
GAZELLE
LOEKIE
UNION
ONDERDELEN
BEDRIJFSFIETSEN
REPARATIES

Heien
parkhurst
w
Cin

OVERDEVEST
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Parkwiiklaan

GGD

FIETSPLUS
Boomgaardweg I

emadreet

Open: ma t/m vr. 8-18 uur, za. 17 uur
Donderdag koopavond

1326 C S A l m e r e

F/etsexperts Ton en Peter Overdevest:

"Almere is helemaal geen fietsstad
tekst Richard van Ommen/foto's Mare Puyk

Ze willen geen fietsenmakers

gespecialiseerde wielersportzaak in

Almere. Heb je er in Leiden (100.000

genoemd worden, en aan reparaties

Leiden, maar moest hiermee in 1995

inwoners) zo'n 20, hier zijn er op

hebben ze een broertje dood.

stoppen wegens het instorten van de

170.000 inwoners slechts 6. Maar de

Toch zijn Ton en Peter Overdevest

markt.

gemeente staat blijkbaar niet te wachten

Stoep

gat in de markt willen opvullen. We

tong. Lees maar wat de zo-goed-als-

Het bloed kroop waar het niet gaan

hebben drie jaar op de stoep gelegen

Filmwijkers vinden van Almere...

kon, dus na een aantal (letterlijke)

bij de gemeente, maar er wordt totaal

omzwervingen als vrachtwagenchauffeur

niet meegewerkt. Binnen de gemeente

fietsexperts bij uitstek. Z e hebben
het hart op de juiste plaats èn op de

op ondernemende winkeliers die een

Aan de rotonde bij de GG&GD, nèt

en vertegenwoordiger, besloot Ton

heersen verschillende visies en ideeën

over het randje van Filmwijk, huizen de

het wederom in de fietsenwereld te

en daardoor gebeurt er dus niets. Men

gebroeders Ton en Peter Overdevest

proberen. Zijn broer kreeg inmiddels,

laat de oren hangen naar de grote ketens

met hun Fiets Plus fietsenzaak. Ton en

na jarenlang beroepsmilitair te zijn

- vriendjespolitiek - en de kleinere

Peter zijn geboren Leidenaars, maar

geweest, ook het fietsenvirus te pakken

winkeliers kunnen het vergeten. Dat

wonen nu beiden in de Waterwijk.

en had een zaak in Zeewolde. Maar

we nu hier zitten hebben we puur en

De hele fietsenbusiness is eigenlijk de

door gebrek aan groei daar en door de

alleen te danken aan Groene Stad,

"schuld" van Ton: "Ik deed al jong aan

wens van Ton opnieuw een rijwielzaak

de corporatie uit Almere Haven. Wij

wielrennen en om wat bij te verdienen

te openen, besloten ze gezamenlijk een

wisten dat de flat er kwam en zij hielden

repareerde ik fietsen in de garage.

nieuw bedrijf in Almere op te zetten.

zich aan hun woord dat we de eersten

Die hobby is dus eigenlijk uit de hand

Dat ging niet vanzelf. Ton: "We zochten

waren." In mei 2001 konden de broers

gelopen." Na een mislukt avontuur bij

een groeilocatie en dan zit je in Almere

dus hun fietsenzaak openen aan de

een grote organisatie begon Ton een

goed. Er zijn erg weinig fietsenzaken in

Boomgaardweg.

Hartstocht
De omzet van de fietsenzaak komt voor
8 0 % uit de winkel. Het basisassortiment
bestaat uit allerlei soorten fietsen, en
de bijbehorende onderdelen. Daarnaast
wordt er steeds meer ruimte ingericht
voor accessoires als helmen, brillen,
kleding en schoenen. Ton: "We hebben
wel een kleine werkplaats, maar zijn
eigenlijk niet zo dol op reparaties. Je
moet het er echter wel bij hebben en
het trekt natuurlijk ook klanten aan.
Als mensen goed geholpen worden,
komen ze er ook hun nieuwe fiets
kopen. Zo werkt het." De hartstocht
voor het fietsenvak komt duidelijk
tijdens het gesprek naar voren. Ton
maakt zich zichtbaar druk om een totaal
verpeste mountainbike, die ter reparatie
staat. "Die jongen had tussendoor
gewoon even zijn ketting moeten
laten smeren, dan was het zo ver niet
gekomen." Volgens hem is een fiets
een ondergewaardeerd vervoermiddel.
"Weet je dat het op jaarbasis het
goedkoopste transportmiddel is dat er
bestaat? Zelfs goedkoper dan schoenen!

Filmwijkkrant 48 - juni 2003

10

Een goede fiets gaat net zo lang mee
als jij wilt. Dat betekent dus dat je hem
goed moet onderhouden. Wij bieden
een I-jaarsservice: als er wat is kan
men altijd terugkomen. Verder één
keer per jaar smeren en eventueel

.:>.:

wat onderdelen vervangen en de fiets
overleeft je." Overigens constateert Ton
een hang naar duurdere en sportievere
fietsen.
Betrokkenheid
Wat opvalt aan deze vakmensen is hun
betrokkenheid bij zaken die buiten
hun bedrijf liggen, maar er wel indirect
invloed op hebben. Dat zijn er heel wat,
waarbij de gemeente wederom niet
wordt gespaard. Ton: "Er ligt erg veel
glas op de fietspaden. De gemeente
controleert hierop te weinig, vooral
door gebrek aan mankracht. Oorzaak
is natuurlijk de nonchalance van de
jeugd; ze beseffen niet in welke stad
ze wonen." Er is echter goed nieuws:
de band die niet meer lek gaat (€ 32,per stuk...). Ton geeft verder aan dat

richtingaanwijzingsborden deugen niet,

Stalling

vroeger de stad werd ontwikkeld rond

langs het spoor naar Lelystad staan de

Maar het houdt nog niet op.

een kroeg. In Almere zie je dat mensen

lantaarnpalen aan de binnenkant van

"Fietsenstallingen komen nauwelijks van

druk zijn, later beseffen wat ze echt

het hekwerk (!). Ondanks klachten

de grond. Deze zouden moeten worden

willen en dan moet er een kroeg in

doen ze het later elders gewoon weer

gestimuleerd, want je wilt toch auto's

de stad worden gezet. Dat is volgens

(!)." Uit het diepst van mijn herinnering

weren uit de stad? Bovendien zouden

hem geen natuurlijk groeiproces.

komen inderdaad deze schrikbeelden

ze daarom gratis moeten zijn. We

Ton: "De gemeente heeft een tijdlang

weer omhoog, als Ton de genadeslag

hebben de auto ook 25 jaar lang gratis

structuurvergaderingen opgezet om met

uitdeelt: "Mensen die niet fietsen

kunnen parkeren." Arme gemeente,

bewoners in contact te komen. Met de

hebben fietspaaltjes verzonnen. Overal

maar dergelijke verhalen horen we

ingebrachte signalen gebeurt vervolgens

zitten die paaltjes in de fietspaden.

vaker, zowel van kleine winkeliers

niets. Dat zijn gemiste kansen."

Levensgevaarlijk. Liever een keer een

als van andere bewoners. Is er dan

verhuisauto op het pad dan telkens

helemaal niets positiefs te melden? Ton:

Fietsstad

verwrongen fietsers om een paaltje. Bij

"Natuurlijk. Ondanks alles promoten we

Op mijn opmerking dat Almere toch een

auto's op het fietspad is er immers een

het fietsplezier. We delen bijvoorbeeld

fietsstad bij uitstek is, krijg ik venijnige

duidelijke schuldige. Ook opklappaaltjes

inschrijfformulieren uit voor de

reactie terug: "Vind je dat?" Ik opper dat

zijn geen oplossing; die zijn glad en

fietsvierdaagse. In een week zie je in de

er aparte fietspaden zijn, veel natuur,

kunnen in het donker juist rechtop staan.

hele stad. Daarnaast werken we samen

maar het mag niet baten. Ton: "Let

Almere is dus helemaal geen fietsstad.

met fietsverenigingen, de triathlon,

eens goed op de fietspaden. Er zijn er

Maar ja, zelfs de fietsersbond komt er bij

toerclubs, en dergelijke."

veel begroeid, in de winter staan er

de gemeente niet tussen." Ik sta perplex.

Zeer betrokken en deskundige

plassen op (levensgevaarlijk glad), ze

Ton: "Mensen die schade hebben

fietsenmakers (al houden ze niet van

zijn vaak niet breed genoeg en houden

ondervonden door paaltjes of kuilen,

die omschrijving...), met het hart op de

soms zomaar ergens op. Fietspaden

zouden eigenlijk de gemeente hiervoor

juiste plaats en op de tong.

zitten niet in het winterstrooiplan.

aansprakelijk moeten stellen."

Filmwijkers, op de fiets en naar buiten!
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Op Laterna Hagica
en de Compositie
b nog plaats!

stichting
Ik vind het gewoon
fijnbü de SKA!
kinderopvang

Op woensdag en
vri dag meer kans op
direct een pleKie
b(j ons in de groep!

A

almere

Kinderopvang

voor

kinderen

van

0-73

jaar!

Meer info: 036 534 24 27 of www.ska.nl

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

RANDSTAD 22-167
HOEK RANDSXVDDRF.EF
AI.MKUI:
TELEFOON 036 538 22 00
E-MAIL: INFO@NOTARISUNIE. N L

0900 - NOTARIS

School in het nieuws;

reactie

van

directeuren

Pesten in de ban op Baken Park Lyceum
tekst Wims van de Veldt/foto Mare Puyk

Nog maar k o r t geleden was

De Boer en Sterrenburg geven aan

in het derde leerjaar ook nog op het

H e t Baken Park Lyceum aan de

dat de leerlingen en leraren elkaar

programma staan. Daarnaast zijn er

Bunuellaan In het nieuws. De

goed moeten kennen. Rondom het

speciale programma's voor individuele

aanleiding was een verschil van

uitgangspunt "het kennen van elkaar"

leerlingen met sociaal-emotionele

inzicht tussen een moeder van

is de organisatie van de school

problemen: kanjertrainingen, sociale

een oud-leerling en de school

ingericht. Daarom is de school in kleine

vaardigheidstrainingen en agressie-

over pesten en de afhandeling

overzichtelijke werkeenheden (ongeveer

reductietrainingen. Het doel is de

daarvan. Filmwijkkrant laat

8/9 klassen) ingericht. Elke werkeenheid

leerlingen sociaal vaardiger te maken en

algemeen directeur T h . de Boer

heeft een kernteam van leraren dat in

de kans te verkleinen dat zij pesten of

en plaatsvervangend directeur

deze klassen lesgeeft onder leiding van

gepest worden.

N . S t e r r e n b u r g aan het w o o r d over

een teammanager. In deze eenheden zijn

het (anti-)pestgedrag op de school.

de communicatielijnen kort: leraren en

De nieuwe leerlingen, afkomstig uit

leerlingen leren elkaar snel kennen. De

het basisonderwijs, worden uitgebreid

Het Baken heeft een aantal basisregels

leraren zijn snel geïnformeerd over de

besproken. De school probeert de

opgesteld: "Respectvol met elkaar

zaken die in de klassen en bij individuele

eerste klassen zo samen te stellen

omgaan, begrip tonen voor elkaar, elkaar

leerlingen spelen b.v. leerproblemen,

dat zij evenwichtig zijn. De eventuele

helpen en steunen en samen bouwen

verzuim, pesten etc. Een spil in deze

probleemleerlingen zijn vroegtijdig

aan een veilige wereld. Het omgekeerde,

kernteams is de mentor. Hij of zij is het

gesignaleerd en kunnen op extra

zoals pesten, ruziezoekend gedrag,

eerste aanspreekpunt binnen de school

ondersteuning rekenen vanaf het begin

agressie, discriminatie of aantasting van

voor leerlingen, docenten en ouders.

van hun schoolloopbaan op Het Baken.

N o r m e n en waarden

Soms ontstaan er toch conflicten,

andermans persoonlijke leefwereld
wordt niet geaccepteerd. Dat geldt voor
leerlingen, medewerkers en ouders.

In de eerste twee leerjaren wordt één

bijvoorbeeld door pesten, geweld of

Iedere betrokkene kan zich op het

uur per week aandacht besteed aan

discriminatie. Dit wordt volgens een

naleven van deze regels beroepen". Er

normen en waarden, zoals die in het

vaste procedure afgehandeld. Na de

zijn duidelijke gedragsregels onder het

algemeen gelden in de maatschappij

melding komen alle betrokkenen bij

motto: "Zo doen wij dat hier".

en uiteraard ook op school. Dit kan
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Het aankopen van een
nieuw huis of het verkopen van
uw huidige woning is een belangrijke
stap in uw leven.
Persoonlijk advies is dan vaak essentieel.
Het liefst door een makelaar die een
ruime ervaring heeft in onroerend goed.

Erik Oerlemans NVM makelaardij
e 17 jaar ervaring
e Ud N V M
e met trots de kleinere makelaar in Almere
en de Filmwijk
wat voor u betekent:

persoonlijke aandacht
Bemiddeling bij verkoop
Aankoopbegeleiding
Taxaties

Erik Oerlemans
NVM m a k e l a a r d i j

rr

Simon van Collemstraat 192
1325 RR Almere
tel: 036 537 68 87
fax: 036 529 73 90
mobiel: 06 53 968 627
erik@oerlemansmakelaardij.nl
www.oerlemansmakelaardij .nl

Column Michiel van Huiten

Onze man in Brussel
Een paar weken geleden kreeg ik hoog

Omniworldcomplex in Almere Poort

bezoek in Brussel. Het College van

(Leefbaar Almere dacht dat die plannen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

in strijd waren met de Europese

onder leiding van Commissaris van

regelgeving - in mijn ogen een onjuist

de Koningin Jager, bracht samen

gelegenheidsargument, maar het

met het College van Burgemeesters

gebeurt wel vaker dat 'Europa' wordt

en Wethouders van Almere een

misbruikt om wankele argumentatie

werkbezoek aan de hoofdstad van

kracht bij te zetten). Maar nu waren

Europa. De provinciebestuurders komen

ze er dan toch, onder aanvoering van

wel vaker langs in Brussel. Michel

burgemeester Ouwerkerk, die zo dus

Jager en zijn collega's zijn zich volop

vlak voor zijn vertrek alsnog het belang

bewust van het belang van 'Europa',

dat Almere aan Europa toekent kon

en bovendien is gedeputeerde Dijksma

onderschrijven.

lid van het Comité van de Regio's, een
adviesorgaan van de Europese Unie

Samen met collega's Herman Vermeer

is Karla Peijs nu de nieuwe minister

dat bestaat uit lokale en regionale

(mijn VVD-collega uit Swifterbant)

van Verkeer en Waterstaat: als zij zich

bestuurders.

en Karla Peijs (die voor het CDA de

in haar nieuwe rol met evenveel verve

contacten met Flevoland beheerde)

voor Flevoland blijft inzetten, gaat die

Voor het Almeerse College was het de

schetste ik een beeld van ons werk in

Zuiderzeelijn er dan misschien toch echt

eerste keer dat Brussel werd aangedaan.

het Europees Parlement, en legden wij

komen!) En nu maar hopen dat onze

Eerdere afspraken moesten worden

de twee Colleges uit hoe de provincie

nieuwe Burgemeester 'Europa' net zo

afgezegd, onder meer vanwege de

en de stad hun banden met Europa nog

belangrijk vindt als Hans Ouwerkerk.

perikelen rond de plannen voor het

verder kunnen versterken. (Overigens

Ze is in Brussel van harte welkom!

het conflict aan bod: slachtoffer, dader,

begeleiding met elkaar in contact

Samenvattend, aldus De Boer en

medewerkers, ouders en omstanders.

gebracht om het conflict uit te spreken.

Sterrenburg, is de aandacht van

De mentor blijft in gesprek met de dader

de school bij pesten gericht op het

Dader en slachtoffer

en het slachtoffer. Externe hulp kan

versterken van het ego van het

In gesprekken met deze betrokkenen

hierbij ingeroepen worden. Ook worden

slachtoffer en het verbeteren van het

wordt geprobeerd een eenduidig beeld

de ouders op de hoogte gehouden over

gedrag van de dader.

te krijgen over:

de afspraken over de voortgang van het

Pesten, vervolg

proces.

Wilt u meer weten over het onderwijs
www.hetbaken.nl

-

Wat er gebeurd is

-

Wie erbij betrokken waren

Mocht het conflict niet opgelost

-

Wie wat gedaan heeft

worden, wordt het Zorgadviesteam

en de organisatie van Het Baken:

-

Wanneer het is gebeurd

ingeschakeld. Dit team bestaat uit een

Ook nodigt de schoolleiding de

-

Wie de getuigen waren

zorgcoördinator, een orthopedagoog en

wijkbewoners uit om van zich te laten

-

Wat betrokkenen hebben gedaan

een counselor. Zij bepalen dan of een

horen. Het kan over allerlei zaken

om het conflict te voorkomen/te

verdere interne of externe aanpak zinvol

die u opvallen bij leerlingen en/of de

is. Zo niet, kunnen er sancties volgen

school(omgeving). Het adres:

waaronder schorsing. Is de overtreding

parklyceum@hetbaken.nl

deëscaleren
De kern van het corrigeren en

tegen de regels zeer ernstig dan kunnen

afhandelen is: hoe lossen wij het samen

sancties direct worden opgelegd. Dit

op? Dader en slachtoffer worden onder

gebeurt door de directeur.
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GIELE

r

rooi m sfeer

de

grootste collectie
zijden planten en bloemen
van Nederland

bij inlevering van deze advertentie, ontvangt u 10% korting op uw aankopen

De Steiger 122
1351 AL
Almere-Haven
tel. 036 5319619
www.giele.nl

openingstijden:
maandag t/m vrijdag
09.00 tot 17.00 uur

GROEP
rflDUÖ

Uw partner
in vastgoedonderhoud
De Wits groep bestaat uit vijftien samenwerkende onderhoudsbedrijven, die zich voor bedrijf en particulier
onderscheiden in schilderwerk, betonrenovatie, staalconservering, glasservice, bouwkundig onderhoud en nog veel meer.
Eigenlijk alles wat nodig is om uw vastgoed in topconditie
te houden. Waar ook in Nederland.

Daarnaast kunt u bij Wits terecht voor deskundig advies
over kleur- en materiaalgebruik.

Wits Almere (glas en schilders)
Barbeelstraat 12
1317 PZ Almere

Effectief
onderhoud?

Bel voor info met:
(036) 53 44 774 of
(06) 22 39 08 76

Schoolplein Polygoon krijgt een facelift
tekst Connie Franssen, foto Mare Puyk

Marjan Prent is Filmwijker en
leerkracht op de Polygoon aan de
Hollywoodlaan. A l vanaf 1999 w e r k t
ze er hard aan van het schoolplein
een echt kindvriendelijk b u u r t p l e i n
t e maken. Daarbij w e r k t ze samen
met een aantal verschillende
instanties, een ingewikkeld t r a j e c t
dat z'n vruchten af lijkt te gaan
w e r p e n : Marjan hoopt dat er in de
zomervakantie gestart w o r d t m e t de
restyWng.
"De school ligt in een soort taartpunt
tussen twee busbanen en de
Hollywoodlaan," zegt Marjan. "Dat
levert gevaarlijk situaties op, ballen
die de busbaan oprollen bijvoorbeeld,

hebben behoefte aan een bankje.

Prijskaartje

en verkeersoverlast tijdens het halen

Bovendien moeten leveranciers het

Aan een wensenlijstje hangt altijd

en brengen. Vandaar dat we vier

plein oprijden om bestellingen te kunnen

een prijskaartje. Is er inmiddels geld

jaar geleden zeiden: daar doen we

afleveren en is er veel verkeersoverlast

toegezegd? "We hebben niet gekregen

wat aan. Ik ben er spontaan mee aan

rond halen en brengen. Dat moest

waar we om gevraagd hebben, maar

de slag gegaan, maar het was wel

dus in elk geval verbeterd worden.

het is toch een aanzienlijk bedrag," zegt

erg ingewikkeld! De gemeente kent

Daarbij hebben we ook de mening van

Marjan. "Het is alleen jammer dat we

een werkgroep schoolpleinen die

de buurt gevraagd, van de naschoolse

van dat bedrag ook groot onderhoud

allerlei criteria stelt aan een optimaal

opvang, de Islamitische school en de

moeten doen. Verzakkingen, reparaties

schoolplein. We moesten dus eerst het

peuterspeelzaal. We willen dat het plein

van hekwerk en muurtjes, ook dat moet

bestaande plein evalueren, en vervolgens

van de hele buurt wordt."

er van betaald worden. Inmiddels zijn
we zover dat we met behulp van Mooi

een plan indienen dat voldeed aan
de criteria. Daar moest dan ook een

Knelpunten

Zo, Goed Zo aannemers kunnen gaan

begroting bij. Voor mij geen dagelijks

Iedere ochtend en middag is het een

selecteren. In de zomervakantie wordt

werk, dat snap je. De stichting Mooi Zo,

drukte van belang op de Hollywoodlaan.

begonnen met het groot onderhoud

Goed Zo heeft als intermediair tussen

Blijkbaar staan veel buurtbewoners er

en het plaatsen van speeltoestellen.

gemeente en school gefungeerd. Ook

jammer genoeg op hun kind met de

Binnenkort hopen we de buurt

het Platform Filmwijk heeft een deel

auto naar school te brengen. Dat levert

uit te kunnen nodigen voor een

op zich genomen, al die hulp was een

erg onveilige situaties op. "We gaan

informatieavond met een presentatie van

zegen!"

een 'kiss&ride' zone maken en hopen

de plannen."

dat daarmee de grootste druk van de
Wensenlijstje

ketel is," zegt Marjan. "Het blijft ook

Schoonmaakrooster

Marian Prent: "We wilden dat alle

de verantwoordelijk van de ouders,

"Sinds de gemeente het groenonderhoud

betrokkenen, de kinderen voorop,

vaak zie je dat er dubbel geparkeerd

Europees heeft aanbesteed, merken we

zouden aangeven wat ze willen.

wordt, terwijl er wel degelijk plaats is

dat het zwerfvuil toeneemt. Er wordt

De kinderen hebben hun wensen

om te parkeren. Ook vandalisme is een

echt slechter schoongemaakt. We zijn

aangegeven en ontwerpen gemaakt.

knelpunt. Er is niet veel te doen voor

dus maar gestart met zelf de bezem

De jongens hebben geen voetbalplek,

jongeren en het schoolplein is een prima

ter hand te nemen. Iedere klas moet

de meiden willen meer klimrekken en

hangplek. Heb ik niets op tegen, op die

een keer per week een deel van het

leeftijd heb je daar behoefte aan. Maar

schoolplein voor z'n rekening nemen.

plekken om te zitten en te kletsen.
Voor de kleuters zijn er te weinig
speeltoestellen en hun ruimte is te
weinig afgeschermd. De leerkrachten
Filmwijkkrant 48 - juni 2003

het betekent wel iedere ochtend vegen.

Het is ook de verantwoordelijkheid van

We hopen dat het nieuwe schoolplein

de kinderen dat het plein schoon blijft."

ook kan voorzien in hun behoeften."
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Nederlands

bekendste

'tuinman'

keek bij ü over de heg!

Rob Verlinden: "Filmwijk lééft door de bomen99
tekst Simone Koorn en Berthilde Lammertink/foto's Filmwijk Mare Puyk

Elke w i j k k r a n t weer levert onze b u u r t b e w o n e r en
bekende Nederlandse ' t u i n m a n ' Rob Verlinden t r o u w
een column vol m e t groentips. Wie heeft er niet al
talloze praktische adviezen uit gehaald? Deze keer
pakken we het eens anders aan. De Filmwijkkrant reed
samen met Rob een avondje stapvoets door de w i j k . En
we zagen mooi én lelijk groen in onze straten...
Een warme lenteavond, een paar weken geleden. Veel vers
groen. Het is een prachtig moment, een verademing om na
de lange winter al die kale takken weer te zien uitlopen. We
beginnen in de Bouwrai op een knus, bijna verborgen pleintje.
De James Stewartstraat: een oase. Hoewel de auto's bijna
letterlijk in de voortuinen staan, is het hier prettig toeven.
Geen gemeentegroen, maar mooi gestyleerde voortuinen.
Patio-achtig.

zijn in deze jonge straten de huizen dominant aanwezig. Maar
over enkele tientallen jaren zal het groen zo groot zijn dat de

Rob: "Ik ben echt een fan van deze wijk. Woon er nu zo'n

huizen op de tweede plaats komen. Daarom is het essentieel

acht jaar en ik zie nog geen andere wijk in Almere die

dat ontwerpers van straten en huizen ook nadenken over het

hier aan kan tippen." We rijden langzaam door de Simone

groen in een wijk en daar een goed plan voor maken. Nu is het

Signoretstraat. Huizen op kavels. Ongeveer tien jaar oud.

groen vaak een sluitpost, waar amper geld meer voor is. Dat is

Langs de straat zijn linden geplant. "Dit ziet er goed uit, "

echt doodzonde."

vindt Rob. "Over twintig a dertig jaar is dit een erg mooie
laan. Hier is met visie geplant. Deze bomen zijn en worden

Kappen mag

erg belangrijk voor deze straat. Beeldbepalend. Bomen zijn

We rijden door de Joris Ivenslaan, het noordelijk deel.

sowieso allesbepalend voor het aanzicht van een straat en een

Opvallend is dat hier vele verschillende bomen langs de weg

wijk. Bomen maken sfeer, scheppen knusheid, zijn ijkpunten

zijn geplant. Rob is complimenteus. "Variatie is prima en veel

in een straat. Het is ontzettend belangrijk dat een wijk niet

natuurlijker dan maar één soort. Uiteindelijk zullen een aantal

alleen uit stenen bestaat, maar ook uit goed groen. Nu nog

bomen, vooral de populieren en wilgen, het niet overleven.
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Dat is niet erg. We moeten niet bang

het ook jammer. Er zijn veel andere

zijn groen te kappen als dat nodig is. Je

mogelijkheden. In mijn eigen tuin heb

hebt altijd ' wijkers en blijvers'. Voor

ik hagen van conifeer. Niet duur, maar

het behoud van de blijvers moeten de

ook heel goed te snoeien en in model te

wijkers na enige tijd weg."

houden. En groen in de winter!"

Op de vraag of het waar is dat niet

Groene iconen

alle boomsoorten het 'goed doen' op

Ook de hagen in de John Fernhoutstraat

poldergrond antwoordt hij resoluut:

krijgen een onvoldoende. 'Goedkope

nee. "Onzin. Maar de bodem is vaak niet

struiken, jammer." De Maurits

goed. Je moet hier echt eerst een forse

Bingerstraat krijgt complimenten. De

laag grond afgraven en er vervolgens

waterkant is prachtig. De voortuinen

een mengsel van tuinaarde en potgrond

zijn met zorg aangelegd. Rob wordt

op storten. Dat gebeurt veel te weinig.

aangetrokken door drie groene ceders

De bomen moeten daardoor veel te

en een smaragdboom in één voortuin.

diep reiken voordat ze door het zand en

"Dit zijn prachtige groene iconen in

de klei bij goede grond kunnen komen.

een straat, óók in de winter en dit

Voor een gemeente is dit natuurlijk

wordt alleen nog maar mooier. Jammer

een kostbare zaak, ik begrijp dat goed.

dat het in Nederland eigenlijk bijna

in rechte rijen. Dat is prima. De wilgen

Een goed groenbeleid vereist echter

niet voorkomt dat mensen samen hun

en iepen overleven het op termijn niet,

investeringen, en dat is erg in het belang

voortuinen ontwerpen. Als je met elkaar

maar dat is niet erg. Over het algemeen

van je wijken en de stad."

erin slaagt om eenheid in voortuinen

is het groen rond hoge gebouwen

aan te brengen, en vooral afspraken te

moeilijk te ontwerpen. Er is vaak tocht.

In de Mannus Frankenstraat staan enkele

maken over aanplant van wintergroen,

Bewoners van de benedenwoningen

alleenstaande zuilbeuken. "Mooi, maar

kun je in de winter en in de zomer een

willen het groen niet pal voor hun raam,

hier zal het groen in de voortuinen

prachtige straat krijgen," adviseert Rob.

anders hebben ze geen uitzicht. Dat

zuilbeuken zullen het straatbeeld niet

Het zuidelijk deel van de Joris Ivenslaan,

tuintjes aanleggen is natuurlijk weer

gaan bepalen. Daar kunnen de bewoners

voorbij de rotonde bij de Bunuellaan, is

prima."

rekening mee houden bij het beplanten

duidelijk minder dan het noordelijk deel.

van hun eigen tuinen."

De groene struiken langs de weg ogen

Het Walt Disneyplantsoen aan de

massief. "Struiken zijn hier als bakstenen

Weerwaterkant oogst eveneens lof. "Dit

neergezet," vindt Rob. "Dit oogt gewoon

bewijst voor mij echt weer dat dit een

de mensen op de begane grond eigen

van de mensen gaan overheersen. De

Over het zicht op de gracht tussen de
huizen zijn we allemaal enthousiast.

niet mooi. Jammer." De rotonde vóór

mooie wijk is. De Eilandenbuurt kan hier

"Schitterend, die treurwilgen aan het

de Tourmaline stelt nog niet veel voor.

niet aan tippen," aldus Rob. We rijden

water." Veel hagen langs de busbaan zijn

"Van rotondes kun je een feestje maken.

het Parque Domenica rond. Vrijstaande

na een lange kale winter weer groen

Ook dat is duur, dus de gewoonte

villa's rond een vijver. Wat opvalt is dat

geworden. "Overheidshagen zijn vaak

van de gemeente om rotondes door

de voortuinen zonder uitzondering
alleen uit gras bestaan. "Het schept

erg lelijk. Goedkope planten. Jammer,"

bedrijven te laten adopteren is prima."

vindt Rob. "Groenblijvende hagen van

Rob zelf heeft afgelopen jaar in Almere

ruimte, en eenheid is goed, maar dit is

buxus of taxus of conifeer kunnen

Buiten een rotonde gemaakt. "Met

wel erg karig."

prachtig zijn en bepalen ook hoeveel

een prachtige Italiaanse ceder in het

vogels en vooral mussen er zijn in de

midden, maar die was binnen een dag al

straat. Mussen vinden er vluchtroutes

omgehakt! Wie het heeft gedaan weten

krijgen geen feestelijk gevoel. Het

in. In het kader van de actie Terug

we nu nog niet..."

groen is armetierig op een prachtige

met de Mus pleiten we ervoor dat

We rijden door de Minellistraat, maar

sierappelboom na. "Hoe meer bloeiende

mensen weer hagen aanplanten. Dat

Vaak tocht

bomen, hoe beter," adviseert Rob.

zijn ook veel mooiere afscheidingen

De Fellinilaan krijgt ook een voldoende.

"Jammer dat niet meer mensen dit

dan houten schuttingen. Ik begrijp wel

"Veel verschillende bomen tussen de

planten in hun voortuin. Zulke bomen

dat mensen die neerzetten, maar vind

appartementengebouwen en niet alleen

trekken ook vogels aan."
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P/nkstergemeente

Levendige doedienst
tekst Connie Franssen en Martine Schlingmann

De Pinkstergemeente is na de

diensten in de Filmwijk terecht gekomen.

eenzaamheid schuil," constateert Ton

katholieke kerk wereldwijd

De diensten zijn heel levendig, ook

Verdam. "Mensen kunnen bij ons terecht

de grootste kerk. De diensten

omdat er ruim twintig nationaliteiten aan

voor steun. Ze hoeven zich dan echt niet

kenmerken zich door levendigheid

deelnemen: van Fries tot Afrikaan. Het is

eerst te laten dopen, maar toewijding

en actieve deelname van de

geen kwestie van zitten en luisteren, het

om samen aan het probleem te werken

bezoekers. Daarnaast heeft

zijn echte doediensten! Iedere zondag

is wel nodig. Het werken in een groep is

de Pinkstergemeente een

is weer anders. Zo hebben we met

op zich al therapeutisch, daar gaat een

maatschappelijke functie. Ook in

Pasen een traditioneel joodse maaltijd

corrigerende werking van uit, net als in

de Filmwijk is de kerk actief; iedere

georganiseerd. Gemiddeld komen er

een gezin. Daarbij werken we uiteraard

zondag is er een dienst in de aula

zo'n 150 mensen naar de diensten."

vanuit de bijbel, die onzes inziens
universeel is en antwoorden biedt. In de

van het Baken Park. Portret van een
hechte gemeenschap.

Acht op de tien gebeden worden verhoord

loop der eeuwen is het decor misschien
wel veranderd, maar de basisbehoeften

De Pinkstergemeente heeft ook een

van mensen blijft hetzelfde. Dus

Almere begonnen," vertelt voorganger

maatschappelijke functie. "Achter de

als mensen zitten met vragen over

Ton Verdam. "En gaandeweg voor de

mooie gevels gaat heel wat leed en

opvoeding, huwelijksproblemen of

"We zijn achttien jaar geleden in

De doedienst live

'Het christendom is niet saai'
In de aula van het Baken Park klinken op zondagochtend

vrouw uit. "Die komen eens in de zoveel tijd bij elkaar en

snerpende gitaarsolo's, afgewisseld met het lieflijke

dan maken ze die kaarten. Zo voorkomen we dat ze in een

gepingel van een triangel en het enthousiaste gekletter van

isolement raken.

tamboerijnen. Achterin de zaal zwaait een vrouw in een
bloemenjurk sierlijk met twee enorme vlaggen. Hoewel het

Wat verder opvalt aan de kerkdienst is het grote aantal

nog vroeg is, dansen tientallen feestelijk geklede mensen

jongeren. Een groep van vier tienermeiden verzorgt zelfs een

lachend mee met de zangers op het podium.

swingend optreden op het lied 'I will sing like David sang.'

Zo op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat het hier

liedteksten worden voor in de zaal geprojecteerd op een wit

om een kerkdienst gaat. Nergens zijn enkellange rokken

doek.

De andere jongeren in de zaal zingen luidkeels mee. De

of zwarte kousen te zien. Meisjes dragen ook hier gewoon
korte truitjes boven hun heupbroeken, jongens hebben hun

Marjan With begeleidt jongeren in de pinkstergemeente.

hippe spijkerbroeken aangetrokken. De volwassenen zien

Ze kan wel uitleggen waarom jongeren zo goed

eruit alsof ze naar een feest gaan: netjes en vrolijk. Het is

vertegenwoordigd zijn. "Ze komen in het begin natuurlijk

dan ook geen gewone kerkdienst, het is de dienst van de

met hun ouders mee, maar ze blijven daarna vaak uit zichzelf

pinkstergemeente.

komen. Ze zitten in een kwetsbare periode. De één vindt

De vrolijke mensen in hun feestelijke kledij behoren tot de

We leren ze dat elk mens mooi is en dat je van elkaar moet

dat hij te veel puistjes heeft, de ander vindt zichzelf te dik.
pinkstergemeente, die elke zondag in Het Baken Lyceum

houden. We helpen jongeren door ze veel aandacht te

bijeenkomt voor de wekelijkse kerkdienst.

geven. Maar we zitten heus niet de hele tijd preken tegen

Bij de ingang verwelkomt een vriendelijke dame iedereen

We dansen, zingen of we maken iets. Meestal verzinnen

met een vroom 'Gods zegen,' en een stevige handdruk. In

ze het zelf. Het maakt niet uit. Als ze maar plezier hebben.

de gang verwelkomen bekenden elkaar door een stevige

Joy. Dat is waar het om gaat. Als iets niet lukt, dan is dat

omhelzing, of door elkaar drie zoenen te geven.

ook niet erg. Als het maar uitje hart komt, dan is het altijd

ze te houden. We doen vooral dingen die ze leuk vinden.

goed. Na verloop van tijd merkje dat ze groeien. Het is een
In de hal staat een standje waar zelfgemaakte kaarten te

heel hechte gemeenschap en we ondernemen veel. Het

koop zijn. "Gemaakt door de ouderen," legt een behulpzame

christendom is niet saai, absoluut niet."
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Integrale Massagetherapie

gewoon wat meer contact met anderen

Marijke Huiberts

willen, kunnen ze bij ons terecht. We
zijn ook bezig met de realisatie van
een opvanghuis voor tienermoeders in
Almere en denken over een huis voor
uitgeprocedeerde asielzoekers, maar dat

Moe van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, nek- en schouderklachten, maag- en
darmklachten, of menstruatiestoornissen . . .

is allemaal lange termijn werk."
Welkomstbijbel

Last van spanningen die maar niet willen
verdwijnen . . .

De Pinkstergemeente is in Nederland
nog relatief klein. Wat Ton Verdam
betreft verandert dat binnenkort.
"Vanaf september krijgt iedereen die in
Almere komt wonen een bijbel in het
welkomstpakket," zegt hij. "Dat is het

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

resultaat van een samenwerking tussen
gemeente en elf kerken in Almere. Op
de bijbel staat de skyline van Almere

Integrale Massagetherapie is dan een
mogelijkheid.

en vind je informatie over de kerken.
En de Vrije Universiteit in Amsterdam

Simon van Collemstraat 90,
1325 NC Almere (Filmwijk)
telefoon 036-5376819

heeft sinds kort een leerstoel
Pinkstergemeente."
Volgens Ton Verdam scoort de
Pinkstergemeente hoog als het gaat om
gebedsverhoringen. "Dat is echt zo,"
benadrukt Ton Verdam. "Zo'n 8 0 %

Spreken in het openbaar

van de gebeden worden verhoord.
Het gaat dan om concrete verzoeken;
een baan, een ander huis. Wij houden
dat schriftelijk bij. Het gaat om zaken

Eeuwige tweestrijd tussen
De wil te slagen

die meetbaar zijn. Als Filmwijkers dat

Of weg te vluchten

willen, kunnen ze een gebedsverzoek bij

Plankenkoorts

ons indienen, wij behandelen die in de

Sprekersangst

diensten. Ze hoeven dan niet eens zelf
naar de diensten te komen!"
Een training helpt

Meer weten?
www.pinkstergemeentealmere.com
Lingestraat I, 1316 C N Almere
Filmwijkkrant-verslaggeefster Martine
Schlingmann maakte een doedienst mee.
Hiernaasyt haar impressie.

Coaching en training

www.peterketel.nl
Telefoon: (036) 537 71 60

(Advertentie)

ww-

MTR A Videoprodukties
Educatieve produkties
Bedrijfs - / Produktpresentaties
Verslaggeving van evenementen / festiviteiten
Digitale videoregistratie en montage voor een interessante prijs.
VHS * S-VHS * (Mini)DV * CD-rom

Orson Wellesstraat 10 -1325 HB Almere - Tel: 036 - 5375390 - E-mail: info@mtrvideo.nl - Web: www.mtrvideo.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK
BLOMMAART

Dierenartsen:
R.A.M. Blommaart
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

Cinemadreef 2
1325 EM Almere

Consult/Spreekuur

Openingstijden

Op afspraak
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00

mat/mvr
mat/mvr

Haddock Watersport

08.30-16.00
17.15-19.00

A/mere

J a c h t h a v e n met diverse voorzieningen
Eetcafé elke dag geopend
Zalen voor vergaderingen of c u r s u s s e n
Diverse mogelijkheden voor bruiloften, partijen en bijeenkomsten
C u r s u s s e n v a a r b e w i j s 1 & l a v a n oktober t / m april
Zeil- surf- en kanolessen v a n mei t / m s e p t e m b e r

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)

Nog een paar weken in De Paviljoens

BLACK MY STORY
t e k s t De Paviljoens

De Paviljoens biedt nog tot 6 juli de tentoonstelling Black My Story, een

'boekworm' en worden als een rapsong achter elkaar uitgesproken.

titel die verwijst naar een reeks foto's gemaakt door Samson Kambalu,
van vuilniszakken in het straatbeeld van Amsterdam. De expositie

Remy Jungerman richt zich in zijn werk onder meer op de

toont werk van vijf kunstenaars van wie de culturele achtergrond

problemen rond communicatie. Ondanks de komst van geavanceerde

het uitgangspunt vormt voor hun werk. Black My Story stelt

communicatiemiddelen zoals satellieten en internet zijn er nog steeds

beeldvorming ter discussie over nationaliteit, religie, ras en etniciteit.

communicatiestoornissen tussen mensen. Ze worden veroorzaakt

De tentoonstelling verbeeldt door middel van nieuwe installaties,

bijvoorbeeld doordat mensen met een andere culturele achtergrond

bruiklenen en werk uit De Collectie Almere juist de complexiteit van

eikaars gewoonten en gebruiken niet kennen of anders interpreteren.

ieder individu. De vijf kunstenaars zijn:
Shirana Shahbazi verwijst met haar werk naar de invloedrijke rol
Jimmie D u r h a m onderbrak lange tijd zijn kunstpraktijk om als activist

van beelden in de media op de beeldvorming die buitenstaanders

op internationaal politiek niveau op te komen voor de belangen van

ontwikkelen van de voor hen onbekende personen, culturen of religies.

de Indianen als oorspronkelijke bewoners van Amerika. Durham zelf

Daarbij speelt ze met verschillende beeldtradities.

is Cherokee Indiaan van afkomst. Titels en materialen van zijn werken
verwijzen naar de westerse geschiedenis en de geschiedenis van de

Voor Chikako Watanabe wordt culturele verscheidenheid juist in de

Indianen, maar ook naar hun onderlinge relatie.

dagelijkse omgang met mensen telkens opnieuw duidelijk. Voor Almere

Samson Kambalu vertrok naar Engeland na zijn opleiding aan de

verschillende niveaus gedeeltelijk doorloopt tot het terras van Museum

universiteit in Zomba, Malawi. Daar realiseerde hij zich dat zijn eigen

De Paviljoens. De installatie is met videobeelden, foto's, objecten en

ontwikkeling in versnelde vorm zich spiegelde aan de geschiedenis van

tekeningen ingericht.

maakt zij een 'Chikahome-2003/Almere/NL' van steigermateriaal die in

de moderne seculiere maatschappij. Voor Almere ontwikkelde Kambalu
een installatie getiteld 'The Fall of Man': alle woorden uit Genesis

Museum De Paviljoens

III staan op alfabetische volgorde op de muur in kolommen als een

Odeonstraat 3-5, 1325 AL Almere

FC Filmwijk: dat klinkt goed
Op de busbaan, ter hoogte van bushalte Romy Schneider, rolt een
bal zachtjes richting het midden. Een wat lange jongen steekt langzaam

(Advertentie)

zijn linkerbeen uit en stopt de bal met gemak. Met zijn rechtervoet
geeft hij er een schop tegen. Niet te hard, vanwege de voorbijgangers,
maar met nét genoeg kracht om de bal te laten verdwijnen in het

Great Lengths

struikgewas. Doelpunt!
Ze voetballen overal. Op de busbaan, op kleine grasveldjes en op
het schoolplein. Jongens rennen zwetend achter een bal aan, een enkel
meisje probeert de bal al schreeuwend tegen te houden voordat hij in
het 'doel' komt. De jonge voetballers zijn aangewezen op een lijnenspel
van bomen en stoeptegels, want Filmwijk heeft geen eigen voetbalclub,
nee, zelfs geen eigen voetbalveld.
Kersverse Filmwijker Gerjan van Hekken vindt het maar vreemd.
In Waterwijk, waar hij vroeger woonde, was wel een voetbalclub. Dat
moet hier ook komen, vindt hij. "Er wonen zoveel jonge mensen in de
wijk, er zijn vast genoeg jongens en meisjes die nog geen club hebben
en wel willen voetballen." Als niemand anders het doet, dan wil hij zelf
wel een club oprichten. "FC Filmwijk, dat klinkt toch goed?"
De ondernemende Van Hekken staakte zijn acties echter al snel.
"Ik wil eerst weten hoeveel animo er precies voor is," zegt hij. "Een
voetbalclub oprichten is niet iets wat je zomaar even doet."
Vandaar deze oproep in de Filmwijkkrant: Bent u zelf fervent
voetballer zonder club, of wilt u dichter bij huis voetballen? Heeft uw
kind nog geen voetbalclub gevonden? Mail naar info@filmwijkkrant.nl.
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Great Lengths is een systeem
van hair-extensions voor
haarvermeerdering. De
extensions maken
uw eigen haar in
jkorte tijd voller,
langer en talloze
andere toepassingen zijn
mogelijk.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U kunt Great
Lengths hairf '
t f
extensions beschouwen en
T5C
! f behandelen alsof het
»
geheel uw eigen haar is.
m m

***** AANBIEDING *****
Tijdelijk krijgt U bij een extension
behandeling, tegen inlevering van deze
Bon, een Originele Great lengths borstel
T.w.v. € 9,00 Cadeau.
Joris Ivenslaan 123
1325 L Z Almere

Filmwijk Zuid
Telefoon:036-5375664
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OptimeI Vitgg

OMEGA Co-Axial een revolutie in de
perfectionering van mechanische uurwerken

P^ktijk voor Emotionele en
fysieke Vitaliteit

:«.. .-

" Pol-fijn (\ooir het leven "
Voor mensen die
• niet lekker in bun vel zitten
• last hebben vgn stress
• zich futloos voelen
• willen stoppen met roken of snoepen
• angst hebben voor 4e tandarts
• fobieën ofpaniekganvgllen hebben
• hun boosheid niet los kunnen laten
• relatieproblemen hebben
• sukkelen met hun gezondheid
• faalangst /examenvrees hebben
• zwanger willen worden
• al van alles geprobeerd hebben

3 jaar garantie

O

TRIADE JUWELIERS

OMEGA
ïlieuwy ÏAV S^tmew

C

barnes/-

één/ad/tes/WMW uw/:

9^te««c^oo#t^e«/s«a^o#ï/

Voor kinderen met
• leer- en/of gedragsstoornissen
• sociaal-emotionele problemen
• concentratieproblemen
• watervrees
Wilt u uw onverwerkte emoties opmimen 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

Korte Promenade 73, 1315 HM Almere-Stad Hollan.
Postbus 10138, 1301 AC Almere Holland
Tel. (31) (01 3 6 - 5 3 34 028
Fax. (31) (O) 3 6 - 5 3 34 157

s4kle/:
''töifeen/10 tMenAaató één heAandeiinf puUis'
eivew^Ehameleowjimdud/autemi/.
Haüuw£ifo staat da

c

kojp&alt^Maav!

$peninfsüfden/:
ma/ ilmza, 9.00 - 18.00
dl, do/e*i/wdj/9.00 -21.00 um/
<

?{itcAcocAfaatv 56
1325 Tcfê sAtmem/
036-5374262
<:
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meente
Almere
God w i l 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.

Persephone
Praktijk voor begeleiding bij transformatieprocessen
- biografische gesprekken
- levens- en zingevingsvragen
- levensfase problematiek
- levenseinde begeleiding
Voor info en/of folder: Anny Groot

T; 036.5354929
F;
036-5374768
E-maü: Persephonefaidutchnet.nl

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: Kracht en 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 50+
speciaal voor mensen van 50 jaar en ouder
Voor data Introductiecursussen
meer informatie en een folder
036 - 537 68 25
tevens is de studio te huur voor
cursussen en workshops
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere
(Filmwijk)

Extra voordelig
aarde filmals u nu de FILMKNIPCARD aanschaft.
Met deze card waarvoor u
film

naar

keme

• Iedere dag geldig en op elk tijdstip
• Toegang tot 5 bioscopen
• Ook voor de nieuwste films
• Ruim 25% voordeel

iter Lelystad
raentje Meppel

Mystery

Guest onderzoek

in

apotheek:

I 0 plaats in Nederland!
e

tekst Gezondheidscentrum Filmwijk/foto Mare Puyk

O m vast t e stellen w a t het
niveau van de kwaliteit van de
dienstverlening van onze apotheek
is, w o r d e n zogenaamde Mystery
Guest Onderzoeken uitgevoerd.

4

Een Mystery Guest is iemand die zich
voor doet als een "gewone" klant, maar
in werkelijkheid een beoordeling maakt
van in hoeverre wij voldoen aan de
geldende normen en richtlijnen.
Daarbij zijn onder andere de volgende
dienstverleningsaspecten binnen de
apotheek onderzocht:
•

Bejegening

•

Analyse zorgvraag

•

Voorlichting en advisering

•

Ruimten en faciliteiten

In 2002 is de apotheek in totaal zes

begeleiding en advisering is bij het

een goed resultaat. Ter vergelijking: in

keer bezocht door iemand die de

gebruik van inhalatie-medicijnen (astma).

2001 stonden wij op plaats 23.

apotheek heeft beoordeeld op circa 40
onderwerpen, verdeeld over de vier

De toetsing leidt tot een zogenaamde

Uiteraard zijn wij erg blij met deze

hierboven genoemde hoofdonderdelen.

prestatie-indicator per onderdeel. Als

erkenning en we proberen dit ook waar

deze getallen worden vergeleken met

te maken naar een ieder persoonlijk.

Wat is er in 2002 beoordeeld?

de andere deelnemende apotheken in

Adviezen die gegeven worden bij

Nederland, blijkt dat de apotheek van

aambeien, koortslip en wratten, maar

gezondheidscentrum Filmwijk op plaats

ook bij een vraag naar obstipatie bij

10 terechtkomt. Bij een totaal aantal

een kind. Verder is gekeken hoe de

deelnemende apotheken van 400 is dat

Namens het team van de apotheek
Garmt Boonstra

De zomervakantie
Nog enkele weken en de zomervakantie staat voor de deur. Tijdens de zomerperiode

Vakantieschema Huisartsen

zal ook een groot aantal medewerkers van het gezondheidscentrum gaan genieten
van een welverdiende vakantie.

Dhr. R. Liagre

22 mei - 10 juni

Dhr. M. Coster

23 juni - 7 juli en

Hierdoor kunnen de wachttijden bij de verschillende disciplines soms wat langer

4 - 1 1 aug.

zijn dan u van ons gewend bent. Dit geldt natuurlijk niet voor acute situaties waarbij

Mevr. D. Stek

snelle hulp noodzakelijk is.

Mevr. L Zegwaard
Mevr. D. Cleuren

30 juni - 21 juli
7 juli - 28 juli
21 juli - 11 aug.

Het vakantieschema van de huisartsen vindt u hiernaast. De schema's van de andere

Dhr. H. Bosma

28 juli - 18 aug.

disciplines vindt u op de borden in de wachtruimte van het gezondheidscentrum.

Dhr. Th.A. de Jong

18 aug. - 2 sept.

Wij wensen iedereen een gezonde en prettige vakantieperiode toe.
Filmwijkkrant 48 - juni 2003
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Filmwijk

Afspraken maken = afspraken nakomen

Gezondheidscentrum m

(of tijdig afzeggen)

Beste Filmwijkbewoner,

hlir

h t i n e n of onvoorzien
g

—rrn:r:=^=—

toenemen .s. Goede ar p

,
u e

f

siotherapeut,

=1^—-T-^rr—e „ ander, d l . . » " - ! " " " " *

1

zrrr.:
de hele Filmwijk.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Namens alle medewerkers,
Doeko de Vries. Centrummanager a.i.

Tijden en Telefoonnummers

Receptie:

Tandheelkunde:

Openingstijden:

Tel: 535 76 00

Tel: 535 76 30

Op werkdagen van 08.00-17.30 uur

Huisartsengeneeskunde:

Apotheek:

Telefooncentrale:

Tel: 535 76 01/535 76 02

Tel: 535 76 50

Tel: 535 76 00 (vanaf 08.30 uur)

tussen 08.00 en 17.00 uur

Fysiotherapie:

Centrummanagement:

Thuiszorg:

Tel: 535 76 80

Doeko de Vries

Tel: 540 9010

Maatschappelijk werk en

Tel: 535 76 00

Consultatiebureau/wijkverpleging:

Diëtiek:

Email: dgdevries@zorggroep-almere.nl

Tel: 535 76 00

Tel: 535 76 00
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V

1/U

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.

Schitterende
collectie gordijnstoffen
m
Overgordijnen

Vitrages

Ontzèttend
veel keus in
•ii

binnenzonwering en
raamdecoratie

Rolgordijnen
Horizontale jaloezieën
Verticale lamellen
Plissé's
Vouwgordijnen
Paneelgordijnen
Gordijnen
Dealer van o.a. Luxaflex,
Verosol en Velux

Gordijnen worden voor
u op maat gemaakt.

Woonsiergrindvloer
De warmte van de
natuur aan uw voeten I

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

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

0

JRol)

horren

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

Openingstijden:
wo 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

Kort, kort, kort
tekst Richard van Ommen en Connie Franssen, foto Mare Puyk

Filmwijkkrant 10 jaar!

Laterna Magikapark

Filmwijk staat helemaal los van de
Filmwijkkrant, maar kan wel de

Het decembernummer zal in het teken

Filmwijkkrant gebruiken als medium om

staan van het IO-jarige bestaan van

met de bewoners te communiceren. De

In de vorige Filmwijkkrant hebben we

de Filmwijkkrant. Wij doen ons best

Filmwijkkrant is per slot van rekening

u nèt niet het laatste nieuws rond het

daar een mooie uitgave van te maken,

een uitgave voor en door bewoners.

Laterna Magikapark kunnen geven.
Tijdens een raadsvergadering is namelijk

maar dat kunnen we niet zonder uw
hulp. Heeft u bijvoorbeeld nog mooie

Eind goed, al goed!

Redactieteam uitgebreid

besloten dat er geen school in het park
gebouwd mag worden. Dat is goed

foto's van de afgelopen 10 jaar, die de
Sinds begin dit jaar is ons redactieteam

nieuws voor de omwonenden. Dit

laat het ons dan weten. Misschien is uw

uitgebreid met 2 mensen. Mare Puyk

goede nieuws is voor een belangrijk

kind geboren in de Filmwijk of heeft

heeft het team versterkt en heeft zich

deel te danken aan Filmwijkers Joke

u iets anders indrukwekkends in de

inmiddels toegelegd op de fotografie.

van de Braak en Joan Heersink die zich

wijk meegemaakt. Of wellicht heeft u

Met de komst van Martine Schlingmann

onvermoeibaar hebben ingezet voor

andere suggesties voor ons of wilt u ons

hebben we meteen ons jongste

behoud van het park. Joke en Joan

moeite van het publiceren waard zijn,

meehelpen. Laat het ons allemaal weten

redactielid binnengehaald. Ook zij heeft

hebben bewezen dat het zin heeft om je

op ons emailadres:

zich inmiddels gestort op interessante

stem te laten horen!

(jongeren)onderwerpen. Beiden
info@filmwijkkrant.nl

Platform Filmwijk

nogmaals hartelijk welkom namens

Maar er is ook goed nieuws ook voor

jullie collega-redactieleden en heel veel

de Montessorischool. Het college heeft

succes gewenst.

een voorkeur uitgesproken voor een
locatie op Randstad. Er zijn geen direct

Sinds een paar nummers treft u

* * * Filmsterretje * *

*

omwonenden, het is goed bereikbaar
en het veldje is niet opgenomen in

telkens een ingezonden bericht aan
in de Filmwijkkrant van het Platform

Gezocht: taalcursus Frans voor

de Parkennota. Uiteraard moet de

Filmwijk. Waar de Filmwijkkrant kiest

beginners en/of gevorderden,

gemeenteraad hier nog over beslissen.

voor onafhankelijke journalistiek,

bijvoorbeeld van Teleac, NTI, LOI,

Het lijkt erop dat dit soms moeizame

komt het Platform Filmwijk op voor

etcetera. Liefst met cd's, cassettes of

traject uiteindelijk alleen maar winnaars

bewonersbelangen. Het Platform

LP's. Telefoon: 5377538.

opgeleverd heeft, een mooi resultaat!

Filmwijkkrant 48 - juni 2003

29

(Van het Platform Filmwijk)

Platform op de
goede weg
Na het laatste
Stichting
artikel in de
Filmwijkkrant en
de huis -aan-huis
verspreide flyer
heeft zich een
groot aantal
nieuwe partners aangemeld. Voor het platform van
bijzonder groot belang. U laat hiermee zien, onze
doelstellingen te ondersteunen. Naar de buitenwereld toe is
dat belangrijk, want het toont het draagvlak binnen de wijk
en daardoor ook het bestaansrecht van het platform aan. Het
aantal partners van het platform is momenteel 137 en groeit
nog steeds. Het streven is te komen tot een aantal van 450
partners. Het platform kan zich dan met recht representatief
voor de wijk noemen. De gehele Filmwijk heeft 4500
huishoudens en 11.600 inwoners. Inmiddels hebben de
aangesloten Partners hun eerste nieuwsbrief ontvangen

111111%%%
Platform Filmwijk
Almere

Contacten zijn belangrijk
Sinds de oprichting van het platform, in november vorig
jaar, is er heel wat gebeurd. Zo is er een bestuursstructuur
opgezet en wordt er hard gewerkt aan het opbouwen van
een netwerk. Het leggen van contacten is een tijdrovende
zaak, maar inmiddels is het bestuur in gesprek met politieke
partijen, gezondheidszorg, bewonersgroepen en
verenigingen in de wijk. Het is een goede zaak, dat wij niet
alleen de politiek, maar de politiek ook ons weet te vinden.
Met de gemeente, in het bijzonder het stadsdeelkantoor,
bestaan al vanaf het begin contacten, ofschoon deze nog
niet geheel naar wens verlopen.
Het bestuur probeert donateurs te werven voor het platform.
Want hoewel het platformfinancieelwordt gesteund door
het stadsdeelkantoor, is er meer geld nodig om de
doelstellingen te realiseren en het platform onder aandacht
van de bewoners van de wijk te brengen.
Gedane zaken
Het bestuur van het platform heeft zich de afgelopen tijd
met een aantal belangrijke zaken in de wijk beziggehouden.
Zo heeft het zich actief ingezet om een oplossing te vinden
voor de affaire rond de vestiging van een Montessorischool
in het Laterna Magikapark. Ook is het betrokken geweest
bij de herinrichtingsplannen voor het schoolplein van de
OBS 'Polygoon'. De bewonersgroep 'Bewoners voor een
groene Filmwijk' kreeg facilitaire ondersteuning.
Met het stadsdeelkantoor (SDK) zijn besprekingen geweest
over meldingen en klachten van bewoners uit de wijk. De
klachtenafwikkeling verloopt niet altijd even soepel en
neemt vaak heel veel tijd in beslag. Soms wordt er helemaal
niet op klachten gereageerd; maar het bestuur blijft de
vinger aan de pols houden. Bewoners die bij het
stadsdeelkantoor een klacht hebben ingediend waarop niet
werd gereageerd, wordt verzocht dit kenbaar te maken bij
het platform. Het bestuur kan het SDK daar dan op
aanspreken.
Een succesje werd behaald bij het zoeken naar oplossingen
voor de parkeerproblematiek, met als uiteindelijk resultaat
de blauwe zone. Echter een minpuntje voor de gemeente is

het feit, dat het stadsdeel eerst had toegezegd, dat het
platform zou worden betrokken bij de evaluatie in februari,
maar dat het deze toezegging later weer introk. Kennelijk
hebben de ambtenaren de mening en de ervaringen van de
betrokken bewoners, die hier dagelijks mee te maken
hebben, niet nodig om hun conclusies te trekken.
Het platform heeft in november meegedaan aan een
wijkschouw door het noordelijk deel van de Filmwijk,
samen met het stadsdeelkantoor, gemeenteraadsleden en
bewoners. Hierbij zijn door verschillende groepen
opmerkingen gemaakt over verlichting, bestrating,
veiligheid en groen. De opmerkingen zijn door het
stadsdeelkantoor geïnventariseerd. Hoewel is toegezegd dat
het platform geïnformeerd zou worden, is nog steeds niet
gehoord welke maatregelen als gevolg van deze schouw
genomen zullen worden.
Commissies gaan aan het werk
Toch is het niet de bedoeling, dat het bestuur zich in de
toekomst zelf met al deze zaken blijft bemoeien. Daarvoor
worden commissies ingesteld, die zelfstandig gaan opereren
binnen een door het bestuur vastgesteld kader. De
commissies geven gevraagd en ongevraagd advies aan het
bestuur en kunnen - mits met medeweten van het bestuur ook regelrecht zaken bespreken met het stadsdeelkantoor.
Inmiddels is de commissie 'PR en Marketing' aan het werk
gegaan. Deze commissie bestaat uit de dames Anita Nijman
en Apollonia Prins, en de heren Bert Bonneveld
(coördinator) en Wim Veenstra. Zij verzorgen onder meer
de contacten tussen het bestuur en bewoners, de
redactionele inhoud van de onlangs geheel vernieuwde
website www.filmwiik.net. die door Anita Nijman is
ontworpen, en de artikelen in de Filmwijkkrant.
Het is de bedoeling binnen een paar weken te komen tot de
oprichting van de commissies 'Groen', 'Hondenbeleid' en
'Leefbaarheid'.
Een groot aantal partners heeft zich al aangemeld als lid
van een van de commissies. In september, direct na de
vakantieperiode, worden zij uitgenodigd voor een
kennismakingsavond. Wie zich alsnog wil opgeven als
deelnemer aan een commissie, kan contact opnemen met
het bestuur of een briefje deponeren in de bus bij het
Filmwijkcentrum of de OBS 'Polygoon' . Ook via de
website www.filmwiik.net is opgave mogelijk
Maar niet alleen commissies
Het werk van de commissies is bijzonder belangrijk, maar
niet minder belangrijk is de inbreng van alle andere
partners. Zij kunnen hun steentje bijdragen aan de
leefbaarheid van de wijk, door alert te zijn op zaken die
verbetering behoeven. Zo ontving het platform signalen uit
de wijk over vandalisme, hondenoverlast en verwaarlozing
van groen en speeltoestellen. Vaak werden nuttige
suggesties aangedragen om tot verbetering te komen. Dit is
des te meer van belang, omdat de gemeente op een aantal
terreinen de geldkraan heeft dichtgedraaid.
Zo wordt het groot-onderhoud van de wijk, dat reeds lang
geleden was gepland voor 2004, uitgesteld. Speeltoestellen,
of delen daarvan die in slechte staat verkeren, worden
verwijderd en pas herplaatst als er geld voor is.
Geld voor jongerenactiviteiten of speelgelegenheden
ontbreekt, waardoor jongeren op zoek gaan naar 'andere
activiteiten'. Inspanning van alle bewoners zal dus nodig
blijven om de wijk prettig leefbaar te houden.
In het najaar is een inloopavond gepland in het
buurtcentrum Filmwijk en in de OBS 'Polygoon'. Hier

(Van het Platform Filmwijk)

kunnen bewoners terecht met vragen en suggesties over de
wijk. Voor deze avond worden onder meer een
vertegenwoordiger van het stadsdeel, politie (wijkagent) en
stichting De Schoor uitgenodigd.
Gezondheidsportaal Almere
Het platform wordt betrokken bij een proef voor een
'gezondheidsportaal', die binnenkort in de Filmwijk van
start gaat. Met behulp van internet kunnen bewoners
toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Het
gezondheidsportaal wordt een aanvulling op de reguliere
gezondheidszorg. Reeds nu kunnen herhaalrecepten via
internet aangevraagd worden. In de toekomst zal het ook
mogelijk zijn vragen op medisch gebied te stellen en
adviezen te krijgen, die op de persoonlijke situatie zijn
toegesneden. De commissie 'gezondheid en welzijn', die
momenteel uit drie personen bestaat gaat de proef
begeleiden. In het volgende nummer van de Filmwijkkrant
komen we hier uitgebreid op terug.
Openbare ruimten en leefbaarheid
Het platform heeft onlangs deelgenomen aan een project,
waarin de mening van bewoners werd gevraagd over het
onderhoud van openbare ruimten. Dit werd georganiseerd
door de groep KOBRA (Kwaliteit, Onderhoud, Beheer
openbare Ruimte Almere). Er is van gedachten gewisseld
over wat de bewoners ervaren als goed en acceptabel
groenbeheer. De meningen bleken nogal uiteen te lopen. De
één denkt bij goed onderhouden groen aan een mooie
strakke begroeiing met lage struiken. De ander ziet liever
een weelderige, wat ruigere, beplanting. Iemand die uit een
flat komt en in een straat komt wonen waar zijn kinderen
voor het eerst op straat kunnen spelen, zal minder belang
hechten aan groen dan de bewoner die het milieu hoog in
het vaandel heeft staan. Naar aanleiding van gesprekken
met verschillende groepen zal KOBRA de resultaten aan
het College van Burgemeester en Wethouders presenteren.
Uiteindelijk mondt dit uit in een advies over het
groenonderhoud, dat het college aan de bewoners zal
voorleggen.
Het bestuur heeft een oriënterend onderhoud gehad met de
Bewoners Belangen Vereniging Goede Stede (BBVGS)
over de leefbaarheid in Almere. De versobering van de door
de gemeente geleverde diensten aan bewoners van de
Filmwijk is een grote zorg voor zowel het platform als de
BBVGS. Er is besloten om eind mei een bijeenkomst te
beleggen met andere in Almere werkende
bewonersgroepen, huurderverenigingen en
bewonersplatformen om ervaringen en ideeën uit te
wisselen. Gezamenlijke inspanning richting de politiek kan
ervoor zorgen dat leefbaarheid geen ondergeschoven kind
wordt. Het mes zetten in gemeentelijke budgetten is
noodzakelijk in tijden van economische tegenslag. Maar
met het uitstellen van onderhoud aan groen, van
schoonmaken van de wijk en van vervanging van
speelwerktuigen zijn we op de verkeerde weg. De
woonomgeving verpaupert en het gaat jaren duren voor de
wijk weer het fraaie aanzien van voorheen heeft.
Terwijl voorheen rond de feestdagen het huisvuil op een
andere dag werd opgehaald, werd daar dit jaar met Pasen
vanaf gezien. Bewoners moesten maar een week langer hun
vuil bewaren. In delen van de Filmwijk is het huisvuil
zonder problemen opgehaald, in andere delen ging het
echter fout. Vuilniszakken werden kapotgescheurd door
katten en vogels en het vuil woei alle kanten op. Al met al
een behoorlijk onfrisse situatie.

Het groenonderhoud
Sinds de Europese aanbesteding is het groenonderhoud
versoberd. Door deze aanbesteding wordt nu l h miljoen
euro bespaard, maar helaas ziet het groen er dan ook 2 /Ï
miljoen euro minder goed uit. Het vuil blijft langer tussen
de bomen en in de perken liggen, terwijl de bewoners
worden opgeroepen zelf het zwerfvuil maar op te ruimen.
Dit laatste is op zich geen slechte gedachte, maar dat
ontslaat de gemeente niet van haar verplichting het
onderhoud naar behoren te laten uitvoeren. In grote delen
van de Filmwijk is het gras veranderd in een zee van
onkruid. Van het vernieuwen van delen beschadigd gras,
struiken en perken is al lang geen sprake meer. Hier is een
taak weggelegd voor de commissie 'groen'. Met goed
onderbouwde ideeën en voorstellen moet de gemeente te
overtuigen zijn van het belang van goed groen onderhoud.
x

1

Een rommelige vlakte met onkruid en zwerfvuil is alles wat
er over bleef van een zee van botanische rozen. Als dit een
voorbeeld is van verantwoord groen onderhoud door de
gemeente, dan is er een taak weggelegd voor het Platform
om de politiek te overtuigen dat het beter kan én moet
Bestuur
Het bestuur bestaat nu uit zes leden en zou graag worden
uitgebreid naar negen leden.
Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie, dan willen
wij graag met u van gedachten wisselen. Een e-mail naar
het bestuur is voldoende om een gesprek te regelen.
Website en e-mail
Internet en e-mail zijn moderne communicatiemiddelen,
waarvan het platform graag gebruik maakt. Op de
internetsite www.filmwiik.net staan alle bijzonderheden
van het platform vermeldt, waaronder de statuten van de
stichting. Degenen die niet over Internet beschikken kunnen
via het bestuur een uitdraai op papier krijgen. Een
telefoontje naar het secretariaat is voldoende. U wordt dan
tevens op de hoogte gehouden van alle belangrijke
informatie.
Voor een snelle communicatie is e-mail een belangrijk
middel. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw e-mail
adres aan ons op te geven voor zover u dit nog niet heb
gedaan. Deze adressen worden uitsluitend gebruikt om u op
de hoogte te houden van zaken betreffende het platform.
Onder geen enkele voorwaarde worden persoonlijke
gegevens aan derden verstrekt.

Drie Filmwijkers over het nieuwe

stadscentrum

"Jammer dat het zo langzaam gaat"
tekst Connie Franssen en Berthilde Lammertink/foto's Mare Puyk

H e t zal geen enkele A l m e e r d e r ontgaan zijn; A l m e r e
krijgt een nieuw hart. De skyline begint langzaam maar
zeker z'n nieuwe, spannende v o r m t e krijgen. Het
stadshart w o r d t een mix van wonen en werken in een
dynamische, bijna chaotische omgeving. De popzaal en
omliggende horeca, het hotel en de M e d i a m a r k t zijn
bijna klaar. Daar kunnen we deze zomer al van genieten
en er w o r d t gebouwd aan de megabioscoop en het
winkelgebied. H e t w o r d t vooral bijzonder omdat een
gedeelte van de stad verhoogd w o r d t - onder die 'heuvel'
loopt de busbaan en kun je parkeren.
H e t 'oude' deel van de Filmwijk ligt pal tegen dat nieuwe
c e n t r u m aan. We vroegen drie Filmwijkers hoe ze - vaak
letterlijk! - tegen de bouw aan kijken.

Els van Roessel, Fellinilaan
Els van Roessel woont met haar man op de 16e etage van de

Een mooie boulevard...

Tourmaline. Ze hebben een schitterend uitzicht. Het weer is

Het echtpaar is goed op de hoogte en komt ook regelmatig

zonnig. Almere lijkt vanaf deze hoogte (ongeveer 50 meter)

in het centrum. 'We zijn laatst stiekem even in het hotel in

een ansichtkaart met het vele groen, water, de jachthaven links

aanbouw wezen kijken. Je kon er toen nog in... mooi hoor!'

en richting het noorden het stadshart in aanbouw. Het is zo
helder dat in de verte de Amsterdamse Rembrandttoren te

Twee jaar geleden kwamen ze uit het Gooi hier naar

zien is. Els woont nu twee jaar in Almere. Elke dag ziet ze het

toe. Heimwee hebben ze niet. 'Almere bevalt prima. De

stadshart veranderen.

voorzieningen en de natuur, wij maken er goed gebruik van.
We gaan hier ook naar het theater De Metropole en uit eten.

Genieten

Hoe sneller het nieuwe theater aan het Weerwater klaar is,

Els: 'Ik vind het geweldig, echt genieten. Al die veranderingen,

hoe beter.'

de nieuwe gebouwen aan het water, de moderne architectuur.
Dit past bij deze jonge stad. Het is erg gedurfd en dat kan hier

Een tip hebben ze voor de bouwers van het stadshart: 'Zorg

prima. Ik hoop wel dat er nog veel meer felle kleuren gebruikt

voor een mooie boulevard langs het water. Zoals het nu is, is

worden, hoe meer hoe beter. Lekker vrolijk en optimistisch.'

het troosteloos. Dit kan echt veel beter!'

Filmwijkkrant 48 - juni 2003

32

4^

Meneer Bolder, Oscarlaan
Op de Oscarlaan woont de heer Bolder
(78). Als het maar even mooi weer is,
zit hij in zijn piepkleine tuintje aan het
water en fietspad richting stad. ledereen
die er wel eens langsfietst, kent hem: er
scharrelen kippetjes rond, er lopen altijd
eenden en de zwanen tikken op zijn
tuindeur als ze zin in een stukje brood
hebben. Wat vindt hij van het nieuwe
stadshart?
Geen idee
'Ik weet het bij God niet,' zegt hij.
'Iets met een theater of zo? Ik ben 78,
heb daar allemaal niet zo'n behoefte
aan. Ik fiets er wel eens langs, dat wel.

Marjolein Sterkenburg, James Stewartstraat

Ik woon al 23 jaar in Almere, en sinds

Marjolein Sterkenburg woont aan het begin van de James Stewartstraat. Vanuit haar

acht jaar in de Filmwijk. We woonden

woonkeuken ziet ze de vrachtwagens richting bouwput rijden.

hier met z'n tweetjes, maar mijn vrouw
is overleden. Ik woon hier prima, de

Lessen architectuur

vrijheid, hè. Altijd bezig met de vogels

Ze blijkt goed op de hoogte van de bouw. 'Ik ben al twee keer naar het

hier, hartstikke mooi. Mensen die met

informatiecentrum in de Blekerstraat geweest,' zegt ze. 'Gekeken naar de maquette

kindertjes langsfietsen, stappen af. Even

en de film en informatie meegenomen voor mijn leerlingen. Ik ben docent beeldende

naar de vogels kijken.'

vorming op het Helen Parkhurst en vanuit mijn vak natuurlijk ook heel geïnteresseerd
in architectuur. Ik besteed er tijdens mijn lessen regelmatig aandacht aan. Het valt me

Wel handig

op dat veel mensen helemaal niet beseffen wat er allemaal gebeurt.'

'Ik vind het wel fijn zo dicht bij alle
winkels en het stadhuis en zo te wonen.

Leuke winkeltjes

Daarom zijn we ook hier in de wijk

Marjolein heeft hoge verwachtingen. 'Het ziet er heel aantrekkelijk uit, absoluut

komen wonen. Ik word een dagje ouder,

niet standaard. Ik verwacht er veel van. Het centrum zoals het nu is, vind ik niks.

dan is het wel heel handig dat allemaal in

We gaan voor veel dingen naar Amsterdam of Utrecht: voor bijzondere cadeautjes

de buurt te hebben.'

bijvoorbeeld, of voor theater of de film. Ik hoop echt dat dat in Almere ook mogelijk
wordt. En ik hoop op veel kleine leuke winkeltjes. Ik vraag me wel af of het gebied
niet veel te duur is voor al die winkeltjes. Het is natuurlijk geweldig dat we er zo
dichtbij wonen. Het enige dat ik jammer vind, is dat het zo langzaam gaat...'
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Jippie: zomervakantie!

Redaktie Simone Koorn

Nog een paar weken naar school en dan is het
vakantie. Wat een heerlijk vooruitzicht, lekker
een paar weken luieren.
Fijn dat het Weerwater zo dichtbij is, dan kun
je lekker zwemmen of varen. Weten jullie dat j e
bij Jachthaven Haddock een zeilbootje, kano of
surfplank kunt huren?
Op het grasveld in het Lumièrepark heb j e goed
de ruimte om te vliegeren. Heb j e geen vlieger?
ban kan j e hem ook zelf maken. Hoe j e dat doet
lees j e op de website over vliegers. Het is niet zo
moeilijk als het misschien lijkt.
Soms regent het ook wel eens een keer in
de zomer. Bezoek dan eens het museum 'De
Paviljoens'. Op woensdagmiddag kunnen je kijken
naar 'Kunst voor kinderen'. Er is van alles te zien
en bovendien mag j e zelf ook creatief aan de slag.
Kennen jullie het spelletje 'Prik ik heb je'? Daar
heb je weinig voor nodig en j e kunt het overal
doen, zelfs in de auto of op het strandje. Hoe
meer er mee doen, hoe leuker het is.

dier met stekels .8
kriebel .7
vinger .6
akelig .5

1. haren op je lip
2. vertaler
3. glas van een raam
4. voetbalclub

Bloempuzzel
Vul van buiten naar binnen woorden in van 4 letters.
I n de buitenste ring ontstaat een woord.

P r l k

ik heb je

s^r

. potlood en papier
- horloge

Lossen jullie de 'Bloempuzzel' op, want ik hoop dat
jullie 'daar' heel veel zullen zijn deze zomer.

punten?
Heel veel plezier!
Simone

SuDisumj. :(3spDDy 'afpuoj^s i^zzrij •.ua6u!sso|do
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NOTARIS kUNIE
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

SCHOUTEN
GARANTIEMAKELAARS

is

aa

i

w

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

Cl

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

