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Paul Rademakers, Filmwijker en presentator Radio Almere 107.8

'Radio maken is kicken

9

tekst Berthilde Lammertink en Martine Schlingmann/foto's Mare Puyk

Een paar maanden geleden

Paul Rademakers (33) wil niet meer

vrij snel een avond toegewezen kreeg. In

waren hoofdredacteur Richard en

terug naar West Brabant.

principe ben je altijd met z'n tweeën van

commerciële man W i m t e gast in

zeven tot tien uur aan het presenteren,

een van de radioprogramma's van

"Nee, echt niet. Ik ben hier aanvankelijk

maar we kunnen het ook alleen en

A l m e r e 107.8. Onze collega's van

komen wonen om niet meer elke dag

vervangen elkaar als dat nodig is."

de radio - ook vrijwilligers! - bleken

honderd kilometer of meer te hoeven

flink nieuwsgierig naar hoe en

rijden, maar het bevalt zo goed... ik ga

Fee ling

w a a r o m w i j vijf keer per jaar een

nooit meer terug! De combinatie van

Op tafel ligt een lijst van namen en

Filmwijkkrant maken. Wij gaven hen

een goede woning (in Filmwijk-Zuid), het

adressen van medewerkers, een fors

a n t w o o r d e n , maar zij w e k t e n onze

groen en het water en de stad dichtbij,

boekwerkje.

nieuwsgierigheid: Waarom maken

die is echt perfect."

Almeerders in hun vrije t i j d zeven
dagen in de week radioprogramma's

Paul: "Het is absoluut een bedrijf hier.
Het is half acht in de avond en Paul is

We zijn allemaal vrijwilligers, maar je

voor en over hun stad? Een gesprek

met zijn witte overhemd aan duidelijk

gaat wel degelijk een verplichting aan. In

m e t radiomaker én Filmwijker Paul

direct na zijn werk als IT-adviseur

principe is iedereen die wil leren radio

Rademakers.

richting studio gegaan. "Dit is puur

maken welkom, maar uiteindelijk moet

hobby. Het is mijn derde radiostation.

wel blijken dat je enige feeling hebt voor

Zo'n twee en een half jaar geleden

Hoewel ik nooit een journalistieke

het vak. Techniek of presentatie, ik kan

kwam hij hier wonen. Al na een half jaar

opleiding of zo heb gevolgd, heeft dit

beide kanten aanbevelen."

wist hij zich een positie te veroveren

wel altijd mijn interesse gehad. Zowel de

bij radio Almere 107.8 als presentator

techniek als de presentatie vind ik leuk.

Hoe krijg je drie uur vol op een

van 'De Vrijdagavond van Almere'. Dat

En dat is superhandig hier. Dat heeft

vrijdagavond?

maakte hem in korte tijd 'Almeerder'.

ook gemaakt dat ik twee jaar geleden

"Dat is niet zo moeilijk. Ook wij

r
M i
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1klmere%
«kabel 91.1 fm - www.almere1078.nl «
hebben als publieke omroep de plicht om een fors percentage

De programma's

informatie te geven. Dat betekent dat op een vrijdagavond

Maandag

in ieder geval altijd de uitgaansagenda, toeristische tips, het

0-6 uur

107.8 in de nacht

nieuws van de dag en van het weekend worden gepresenteerd.

6-19 uur

Muziek en Info

Op min of meer vaste tijdstippen vaste berichten. Net zoals

19-21 uur

De Avond van Almere

op bijvoorbeeld Radio I. Ook brengen wij elk uur het NOS

21- 22 uur

De Avond van Almere

radionieuws. En tussendoor natuurlijk veel prettige muziek.

22- 24 uur

Pink FM

Ik ben in 1970 geboren, dus dat komt bij mij neer op veel

Dinsdag
0-6 uur

107.8 in de nacht

6-19 uur

Muziek en Info

Heb je enig idee hoeveel en welke mensen er naar je luisteren?

19-21 uur

De Avond van Almere

"Nee, eigenlijk helemaal niet. Natuurlijk wil ik dat zo veel

21- 22 uur

De Avond van Almere

mogelijk mensen naar ons luisteren, alleen kunnen wij er geen

22- 24 uur

Triviaal

nummers uit de jaren tachtig..!

uitgebreid onderzoek naar doen. Wat jammer is, is dat ik dit

Woensdag

jaar de triathlon heb gemist. Ik moest werken en heb alleen

0-6 uur

107.8 in de nacht
Muziek en Info

kunnen luisteren... De triathlon verslaan via de radio is voor

6-19 uur

ons het grootste spektakel van het jaar. Dan halen we alles uit

19-21 uur

De Avond van Almere

de kast om een doorlopende live uitzending te maken. Het

21- 22 uur

De Avond van Almere
Een ander gezicht - E Otro Kara

is dan alle hens aan dek, iedereen is nodig! Vorig jaar heb ik

22- 24 uur

samen met nog een collega de regie over de hele uitzending

Donderdag

mogen doen, van 's ochtends zeven tot 's avonds half elf. Ik was

0-6 uur

107.8 in de nacht

kapot, maar het is echt kicken!

6-19 uur

Muziek en Info

19-21 uur

De Avond van Almere

Hoe regisseer je tientallen vrijwilligers?

21- 22 uur

Nieuws en Aktualiteit

"Goed weten wat je wilt, en afspreken dat er alleen onder

22- 23 uur

Spagoa
Een straat in Almere

regie wordt gewerkt. Geen solo-acties. Dat werkte vorig jaar

23- 24 uur

prima. Op dit soort dagen werken we ook goed samen met

Vrijdag

Omroep Flevoland. In ieder geval werken we wekelijks samen

0-6 uur

107.8 in de nacht

aan tv-uitzendingen. Dat geldt dan dus voor mijn 'collega's' van

6-19 uur

Muziek en Info

Studio Almere TV. Omroep Flevoland en Studio Almere TV

19-21 uur

De Avond van Almere

putten uit eikaars beeldmateriaal met als resultaat bijvoorbeeld

21- 22 uur

De Avond van Almere

het weekjournaal. "

22- 24 uur

X-tra large

Wil je in de toekomst professioneel radiomaker worden?

0-6 uur

Zaterdag
107.8 in de nacht

"Nee, dat hoeft voor mij niet. Het is prima om dit als hobby

6-10 uur

Muziek en Info

te blijven doen. Ook Almere 107.8 wil graag met vrijwilligers

10-16 uur

Weekend-FM magazine

blijven werken. We bieden iedereen die zich echt wil inspannen

16-19 uur

RulezLive

om er iets van te maken, een prachtige kans om radio of tv te

19- 20 uur

Almere Top 12

maken. Ik hoop wel dat we over niet al te lange tijd eindelijk

20- 22 uur

Gaoz

eens een nieuwe plek kunnen krijgen. Deze studio (aan de

22-24 uur

Non-stop Dance

Edestraat in de Stedenwijk, red.) is nu wel wat opgeknapt,

Zondag

maar het is en blijft krap."

0-6 uur

107.8 in de nacht

6-08 uur

Muziek en Info

Kunnen mensen zich aanmelden als nieuwe vrijwilliger?

08- 09 uur

Rejoice

"Ja zeker, we hebben altijd wel mensen nodig. Het handigst

09- 12 uur

Weekend-FM Het stoffige hitmuseum

is om eens te kijken op www.almerel078.nl, daar vind je alle

12-18 uur

WeekendFMWeekend-FM magazine

informatie."

18- 19 uur

Calor Espana

19- 22 uur

Sangeet Mala

22-24 uur

Turk-FM
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(Advertentie)

Buiten.

zonwering
Ongefóóffï/^

Talloze mogelijkheden voor uw woning*^
u
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Zonneschermen

keus .

m

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

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ALLE proDUCTEN
OP
TGEMAAKT

HAROL

M A A

Perlekt in rolkitken & zonwonng

1

Rolluiken
Keuze uit vele kleuren.
Laat u adviseren!

Sereens en
serre

....

mrmm

IX

zonwering

Markiezen

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.

I

•

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

Warm welkom voor burgemeester Jorritsma

'Almeerder mag best vaker tevreden zijn
tekst Connie Franssen/foto Prospero - Almere
Annemarie Jorritsma-Lebbink werd
op 18 augustus officieel geïnstalleerd.
Haar installatietoespraak maakte
indruk; ze deed daarin allerlei
uitspraken over de samenleving en
Almere in het bijzonder. Lees de
hoogtepunten.
Over het welkom...
"Wat een verschrikkelijk warm welkom
heb ik vandaag mogen meemaken.
Het voelt toch wel een beetje als een
feestdag ter viering van het aangaan van
een bijzondere verbintenis. En ik meld
het u maar alvast, ik ga me voor zes jaar
verbinden. Minimaal!"
niks zeiden, maar het gros van de mensen
Over A l m e r e . . .

heel erg helder over zijn."

zei 'fantastisch dat je daar naartoe gaat.'
Over de groei van A l m e r e . . .

"Van een afstand heb ik Almere gevolgd,
Met allerlei onderwerpen komt Almere

"Almere moet, en kan ook verder

gefascineerd. Ook ik weet nog heel goed

positief in het nieuws. Kijk maar naar de

groeien, daar ben ik van overtuigd.

dat hier water was, zo oud ben ik dus ook

televisie. Het nieuwe stadscentrum, al

Almere is er niet alleen voor de huidige

al. En ik weet nog dat hier land kwam. De

die architectuur, de programma's volgen

Almeerders, Almere is van nationaal

beelden op dat hele kleine televisietje van

elkaar op. Sportevenementen. Ongeduld

belang en dient nieuwe inwoners ook

toen herinner ik me nog zeer wel.

is goed, dat houdt de vaart erin, maar de

gastvrij te verwelkomen. De groei, met

Almeerder mag best een beetje vaker

alle mogelijkheden en uitdagingen die dat

Natuurlijk heb ik zowel in mijn werk

gewoon heel tevreden zijn met die hele

met zich meebrengt, is een wezensken-

als Tweede Kamerlid, en als Minister

bijzondere stad waar hij woont."

en wat hier gebeurt, heeft me altijd

merk van Almere. En natuurlijk moeten
we die bestaande stad niet verwaarlozen.

van Waterstaat en als Minister van

Als we het beheer nog niet in de vingers

Economische Zaken, voortdurend met

Over het bestuur van de stad...

Almere te maken gehad. En niet altijd

"Wat is de kernopdracht voor het

hebben, moeten we in andere grote

omdat we problemen konden oplossen.

gemeentebestuur voor de komende jaren?

steden gaan kijken hoe het dan wel moet.

Toen de vacature werd opengesteld,

Wat ik toch wel als rode draad zie in al

heb ik mij gerealiseerd dat als ik ooit

die verhalen van Almeerders, is dat men

Wel is ontzettend belangrijk dat we als

burgemeester wilde worden, er dan maar

verschrikkelijk graag de verworvenheden

stad weten waar we aan toe zijn. Met

één gemeente was: Almere."

en de vrijheden van het platteland wil

het Rijk moeten we echt afspraken

behouden in een almaar groter wordende

maken over fasering op de korte en lange

"Bij het doornemen van alle stukken

stad. Waarden die Almeerders belangrijk

termijn. En wat mij betreft moet er echt

en boekjes zijn mij een paar dingen

vinden zijn veel groen, weinig criminaliteit

een aparte Almere-norm komen. Het

opgevallen. Het imago en de uitstraling

en geen overlast van anderen. Ik denk dat

kan niet zo zijn dat we achterlopen met

van Almere is toch echt veel beter dan dat

de kerntaak van het gemeentebestuur

leerkrachten en agenten alleen omdat

bijna iedereen hier zich realiseert. Ik las

zal zijn om dat, overigens samen met u

die stad zo snel groeit. Ik hoop dat ik

heel veel kritische reflectie en ongeduld,

allemaal, te behouden. Ik zeg nadrukkelijk

in Almere al mijn ervaring, kennis en

maar die gemiddelde buitenstaander ziet

samen met u allemaal, omdat criminaliteit

netwerken kan inzetten. "

echt wel die groene stad die voortvarend

en zeker overlast, ook vaak door groepen

doorgroeit, waar heel veel op stapel staat

inwoners zelf worden veroorzaakt. En

en die toch veel allure heeft. Ik kan ook

dus zal uiteindelijk iedereen zijn en haar

"Een burgemeester is niet het politieke

melden dat er is helemaal niemand is

verantwoordelijkheid moeten kennen en

gezicht van de stad. Wat ik wil is graag

geweest die tegen me heeft gezegd 'hoe

nemen. U hoeft van mij geen coulante

een bindende en herkenbare kracht zijn

haal je het in je hersens om naar Almere

opstelling te verwachten bij ontoelaatbaar

als boegbeeld van een gemeenschap waar

te willen'. Er waren er wel een paar die

gedrag. Daar wil ik graag vanaf dag één

mensen zich ook echt thuis voelen."
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Over haar taak als burgemeester...

(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
Fufcc Ha,;--;^,
samen met u vorm
aan verbeteringen van uw producten en
diensten.
Wij zijn uw partner in:
• Strategie- en visievorming
• Innovatiebegeleiding
• Programma- en projectmanagement

human inspiration
inspirerend innoveren

Voor
ziekenfonds
articu»

Bel, mail of schrijf voor meer informatie:
tel. 036-5374910
fax 036-5374936

Peggy Ashcroftstraat 21
1325 KG Aimere

info@humaninspiration.com

www.humaninspiration.com

Mei je
Orth<3nfedie

iri

SINDS 1931
P r o - e n o r t h e s e n • B o r ; Pr
en • Inlays
Elastische kousen • Cdrs
(Sport) bandages
Revalidatie-artikelen
rolstoel en loophulpmiddele
Ve
O o k zaterdag geopend i n
r d a m en H i l v e r s u m
Amsterdam
Almere-Haven
ia
I e Constantijn Huygensstraat 68
na telefonische afspraak
020 - 618 05 55
036 - 531 54 14
Almere-Stad
Bussum
Hilversum
na
telefonische
afspraak
Brinklaan 26
Gijsbrecht van Amstelstraat 256
036 - 535 76 00
035 - 693 62 38
035 - 624 30 0!

Straotspee/dag

Actie voor kindvriendelijk verkeer
tekst Connie Franssen/foto Wim van de Veldt

De jaarlijkse Straatspeeldag wordt georganiseerd door

De bende van drie

3VO en Jantje Beton met de bedoeling de kwetsbare

Tijdens de 14e Nationale Straatspeeldag vroegen

positie van kinderen op straat te verbeteren. De

200.000 kinderen extra aandacht voor buitenspelen en

organisaties ondersteunen ouders, scholen en kinderen

verkeersonveiligheid in hun buurt. Drie kinderen, 'De bende

in hun acties voor een veilige buurt. In het begin van de

van 3', zullen het komende jaar samen met SP-Kamerlid

zomer organiseerde basisschool De Caleidoscoop een

Agnes Kant actievoeren voor veilig buitenspelen.

speeldag voor de kinderen. Het Walt Disneyplantsoen
werd afgesloten om de kinderen vrij baan te geven.
Helga Keijser, actieve ouder, vertelt.

Om de stem van kinderen kracht bij te zetten, werd Agnes
Kant op 4 juni voor een jaar benoemd tot ambassadeur van
de Straatspeeldag. Bij haar acties wordt ze ondersteund

Stront aan de knikker!

door De bende van 3. Dit zijn kinderen van 11 en 12 jaar

Als we aan komen fietsen zien we al van verre dat het feest

die vinden dat kinderen recht hebben op buitenspelen en

is. Het Walt Disneyplantsoen staat vol met vrolijke vlaggetjes,

daar slimme ideeën over hebben. In de loop van het jaar zal

gestoken in ...enorme hondendrollen. Namaakdrollen die

Agnes Kant samen met haar adviseurs regelmatig opduiken

de kinderen met veel enthousiasme draaien van ontbijtkoek.

met plannen voor veilig buiten spelen.

Vervolgens gaat er een mooie zelfgemaakte vlag in en krijgt de

Kinderen en verkeer vormen een kwetsbare combinatie.

drol een ereplaats in het plantsoen. Een vrolijke terechtwijzing

Vorig jaar zijn in het verkeer 50 kinderen tot en met 15

voor hondenbaasjes die het niet zo nauw nemen met hun

jaar om het leven gekomen. In dezelfde leeftijdscategorie

leefomgeving.

moesten ruim 2.000 meisjes en jongens na een
verkeersongeval naar het ziekenhuis voor behandeling. Door

"We willen graag wat meer aandacht voor de kinderen die

onveiligheid en gebrek aan speelruimte speelt tussen de 8 en

hier spelen," zegt Helga Keijser. "De grotere kinderen steken

44% van de kinderen nog nauwelijks buiten. En dat terwijl

hun vlaggen in de échte drollen, die vind je hier ook volop.

buitenspelen de favoriete tijdsbesteding van kinderen is.

Mensen laten hun hond hier op het veld en soms zelfs op het
schoolplein uit. En dan te bedenken dat het Weerwater met
groenstrook twintig meter verderop ligt. Behalve hondenpoep

Gevaarlijk

is verkeersonveiligheid een probleem, maar nu even niet! De

De Filmwijk is een rustige, groene buurt, waarom is die extra

straat is vandaag van de kinderen. Ze maken straattekeningen,

aandacht nodig?

doen allerlei spelletjes en er is een springkussen. En het
belangrijkste: ze hoeven niet op het verkeer te letten."
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(Advertenties)

GIELE

r

errooi in sfeer

GRO

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

WITS

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.

I

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

Effectief
onderhoud?

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

Straatspeeldag, vervolg

Helga: " De verkeerssituatie is echt

is er ook de verantwoordelijkheid van

eindeloos achter de dingen aan en eerlijk

onveilig, vooral tijdens de breng- en

de gemeente. Ik ben sinds anderhalf jaar

gezegd word ik daar zo langzamerhand

haalspits. Vaak zie je dat het steeds

bezig de situatie een beetje veiliger te

doodmoe van."

dezelfde ouders zijn die zich niet aan

krijgen. Zo willen we graag wat extra 30

de afspraken houden. Het is lastig

km-borden en betere verkeersdrempels.

Maar vandaag genieten Helga en de

mensen daarop aan te spreken. Ik ken

En het pad langs de school is schots

kinderen van de zonnige straatspeeldag

een andere school waar overtreders

en scheef, kinderen vallen over de

waar onbezorgd gespeeld wordt.

een gele kaart krijgen, bij drie gele

loszittende stenen, het gaat maar om

Eigenlijk zou het altijd zo moeten zijn.

kaarten wordt er een echte bekeuring

een klein stukje. Relatief simpele dingen

Voetballen zonder dat je een sliding

door de politie uitgedeeld. Dat

dus, maar wat heb je een lange adem

maakt door de hondenpoep. Van en naar

helpt! In de wekelijkse schoolkrant

nodig om bij de gemeente iets voor

school fietsen zonder gevaar voor eigen

waarschuwen we ook altijd. Naast de

elkaar te krijgen. Er wordt veel beloofd,

leven. Samen kunnen we er voor zorgen!

eigen verantwoordelijkheid van ouders.

maar weinig waargemaakt. Je moet

Kort, kort, kort
¥ * * Filmsterretje * *

*

Filmwijkkrant 10 jaar!

heeft u iets anders indrukwekkends
in de wijk meegemaakt. Schrijf eens

Het is inmiddels geen verrassing meer:

een leuk verhaal of een anekdote. Of

(voorheen de volleybalactiviteit van de

het decembernummer zal volledig in het

wellicht heeft u andere suggesties voor

Filmwijkvereniging) kan nog een aantal

teken staan van het 10-jarige bestaan

ons of wilt u ons meehelpen. Laat het

nieuwe spelers gebruiken. We spelen

van de Filmwijkkrant. Wij doen ons best

ons allemaal weten op ons emailadres:

elke dinsdagavond tussen 20.30 en 22.00

daar een mooie uitgave van te maken,

info@filmwijkkrant.nl

De recreatieve volleybalclub 'Overspel'

uur in de Parkonhal. Zowel mannelijke

maar dat kunnen we niet zonder uw

als vrouwelijke leden zijn van harte

hulp. Heeft u bijvoorbeeld nog mooie

welkom. We zijn 'gezellig fanatiek' te

foto's van de afgelopen 10 jaar, die

op erewoord terug, en u kunt ze ook

noemen.

de moeite van het publiceren waard

scannen natuurlijk. Help ons mee er een

Inlichtingen: 5325632 (vragen naar

zijn, laat het ons dan weten. Misschien

mooie uitgave van te maken.

Marion).

is uw kind geboren in de Filmwijk of

Bedankt alvast!

U krijgt eventuele opgestuurde foto's

(Advertentie)

Gezocht m/v
5 mensen die binnen 5 jaar
met eerlijk zaken doen
een i • • • - m ; ; . • ] ^--.ven
van € 1 m i j . per jaar!
Bel Overdevest 036-5408668
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(Advertenties)

Op Laterna Hagica
en de Compositie
fe nog plaats!

stichting
Ik vind het gewoon
fünbij de5KAl
kinderopvang

Op woensdag en
vr(| dag meer kans op
direct een pleKje
bi) ons hi de groep!

A

i
Kinderopvang

voor

kinderen

van

0-13

jaar!

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

..

.. . ^

.•

. . J;

*

....

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

RANDSTAD

22-167

HOEK RANDSTADDREEF
AIMERE
TELEFOON 036 538 22 00
R-MAIL.: I M O " NOTAR1SI NIE.N1

0900 - NOTARIS

Geef de pen door..

Zweven
Foto Prospero - Almere
Geef de pen door... Een nieuwe rubriek in de
Filmwijkkrant! Op deze pagina maken Filmwijkers van
hun hart geen moordkuil. Wat is er leuk, vreselijk,
geweldig, ergerlijk, super, irritant, cool, amusant of
tof aan wonen in de Filmwijk en Almere? Rob Beuse,
fractievoorzitter van de PvdA, slijpt als eerste zijn pen
scherp.
Geen wijk van Almere heeft zoveel politieke invloed als
de Filmwijk. De politici-dichtheid benadert die van Den
Haag. Als ik in gedachten de rijen in de raadszaal afga,
kom ik op negen gemeenteraadsleden uit de Filmwijk. Het
zou de grootste fractie in de raad kunnen zijn. Daarnaast
is er ook nog een wethouder, een gedeputeerde, een
Europarlementariër, twee ex-burgemeesters van Almere en
zelfs een gewezen voorman van een jonge nieuwrechtse
beweging; zijn naam ontschiet mij nu even. Bij de laatste

als ik door onze wijk wandel. Ik erger me en voel me

provinciale verkiezingen woonden er drie kandidaten bij

verantwoordelijk voor het zwerfvuil, de beschadigingen,

mij in het rijtje. Kortom: de politiek leeft in de Filmwijk! Of

het slordige maaien en snoeien. Die ander acht raadsleden

liever: de politiek zweeft in de Filmwijk. Vanaf het ontstaan

hebben natuurlijk hetzelfde gevoel, maar ik vermoed dat

van de wijk is de kiezer overwegend behoudend liberaal,

er nog heel wat vergadertijd verbrand zal worden voordat

maar bij de verkiezingen van 2002 in ruime meerderheid

we de achterstanden in het beheer van de stad hebben

nieuwrechts. Dat was maar van korte duur, want bij de

ingehaald.

verkiezingen stemde de wijk ruimhartig op de sociaal'Steek de hond in eigen boezem'

democratie.

Rob Beuse (PvdA)
"Heb ik daar wat aan?", hoor ik u zeggen; een vraag die
veel wordt gesteld aan politici. Het eerlijke antwoord is:

Er is dus reden tot klagen en dat gebeurt ook: op grote

niet meer dan andere inwoners van deze stad, maar dat

schaal en luide toon, kan ik u verzekeren. Maar we moeten

is toch heel veel. Omdat ik toevallig in de gemeenteraad

ook eens de hand in eigen boezem steken. Onze wijk

zit, weet ik dat er vele miljoenen worden uitgegeven aan

wordt niet aantrekkelijker door de terreur van al die eigen-

de ruimte om ons heen, aan scholen, wegen, leidingen

huis-en-tuin-ideetjes, van gipsen dierentuinen en van

en openbare gebouwen, dus ook in onze wijk. En ik weet

die ene roestbruine deur in een lange rij van overigens

ook dat de gemeente zijn uiterste best doet om ons van

harmonieus blauw-wit-geel geschilderde woningen.

dienst te zijn. Maar, net als u, zie ik dat niet altijd meteen

Of van het agressieve verzet tegen een theehuis in het
Lumièrepark en Montessorikinderen bij de Veluwedreef.
We moeten ons ook eens wat beheersen in onze
zelfontplooiing. De Filmwijk kan alleen de mooiste wijk
van Almere blijven als we een goede balans vinden tussen
het handhaven van de oorspronkelijke eenvormige en
harmonieuze opzet en het toestaan van nieuwe verrijkende
initiatieven in enorme vrije ruimte die we nog hebben.

Ik geef de pen graag door aan de nieuwe voorzitter van de
Patiëntenraad van het Flevoziekenhuis: Lies Spruit.
Rob Beuse

Filmwijkkrant 49 - oktober 2003

13

(Advertentie)

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

BS

e 17 jaar ervaring
e lid 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

TP

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

Boeiende feiten over Filmwijk in Sociale atlas

Filmwijkers: redelijk tevreden
tekst Berthilde Lammertink/foto Mare Puyk

Veel jonge kinderen, een forse middengroep van

De meeste Filmwijkers wonen in een eigen woning: 6 4 % . Het

dertigers en veertigers en een relatief klein aantal

gemiddelde inkomen per huishouding was in 2000 28.300 euro

ouderen. Dat is het algemene beeld van de Almeerse

(ruim zestigduizend 'oude guldens').

bevolking. H e t staat t e lezen en t e bekijken in de Sociale
atlas A l m e r e 2003. N a t u u r l i j k boordevol grafieken en

Op I januari 2003 waren 371 Filmwijkers op zoek naar een

tabellen. Ook zijn veel gegevens per w i j k gerangschikt.

baan, ofte wel 5% van de werkende bevolking in de wijk.

Filmwijkkrant bladerde door de atlas en noteerde een
aantal interessante zaken over onze w i j k .

Bijna de helft van de Filmwijkers bezoekt wel eens het theater
en 79% heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen zijn/

In Filmwijk woonden op de teldatum I januari 2003 10.778

haar stem uitgebracht.

mensen in 4.174 woningen. Onze gemiddelde leeftijd is 32 jaar.
Daarmee zijn we nèt een jaartje ouder dan de gemiddelde

Filmwijkers zijn redelijk tevreden inwoners. We melden

Almeerder. Ouderen wonen vooral in de centra van Almere

relatief weinig problemen bij de politie. We dienden in

Stad en -Buiten. Jongeren vind je vooral in de nieuwere

2002 precies 267 klachten in bij de politie over gedrag van

wijken zoals Tussen de Vaarten, de Oostvaarders- en de

medebewoners van de wijk, die bijvoorbeeld te maken hadden

Eilandenbuurt.

met afvaldumping, zwerfvuil, sociale problemen, hondenpoep
en dergelijke. Daarmee zijn we een gemiddelde wijk in Almere.

Filmwijkers zijn dus relatief jong: 29% is jonger dan 18 jaar,

Het totaal aantal gemelde incidenten bij de politie liep wel op:

23% is tussen de 35-44 jaar en 12% is ouder dan 55 jaar.

van 1.089 in 2001 tot 1.155 meldingen in 2002.

We zijn voor bijna driekwart van Nederlandse afkomst; circa
een kwart van onze bevolking is uit een niet-westers land
afkomstig.

Wie meer wil weten, kan kijken op www.almere.nl Daar vindt
u onder het hoofdstuk de stad Almere, feiten en cijfers, allerlei
gegevens uit de sociale atlas 2003.

38% van de bewoners in Filmwijk maakt deel uit van een
gezin met kinderen, 3 1 % is alleenstaand en 8 % vormt een
eenoudergezin.

Zo voelt zich een Belgische huisarts in Almere

Huisarts Rudy Liagre kiest voor 'onthaasting

9

teksten Gezondheidscentrum Filmwijk/foto Mare Puyk

dering zijn. De helft van die visites zijn daarenboven kraamvisites, een prachtige taak (op de fiets!) die in België niet bestaat.
Onze hardwerkende assistentes beheren de agenda en zorgen
ervoor dat de afspraken goed geregeld zijn tussen 8 en 17 uur,
met koffiepauze, lunchpauze en theepauze. Om 17 uur trek
ik dan de deur van het centrum achter mij dicht en geniet van
een rustige avond met mijn vrouw of in kerkelijk verband. Die
"onthaasting" was trouwens de belangrijkste reden van mijn
verhuizing naar Flevoland.

Natuurlijk zijn er ook de diensten. Vroeger deed ik weekenddiensten van vrijdagavond tot maandagochtend en had ik
daarna een weeklang nachtdienst, maar hier werk ik nu 8 uur
in een centrale post, waar een chauffeur aanwezig is voor de
huisbezoeken. De dag na een nachtdienst heb ik vrij om te
slapen! Op een avond of in het weekend ben ik ook soms in
de centrale post, waar dan assistentes en verpleegkundigen
aanwezig zijn. Ook dan is het aantal huisbezoeken verbazend
schaars voor een bevolking van 170.000 zielen en worden er
Het was natuurlijk even aanpassen om na 20 jaar drukke

veel telefonische adviezen gegeven. Of dat steeds verantwoord

huisartspraktijk in het historische Gent op I juli 2001 over te

is, blijft een open vraag; ongetwijfeld wens ik meer patiënten

stappen naar een gezondheidscentrum in het jonge Almere. De

echt te zien dan mijn collega's die in de Lage Landen zijn

taal is dezelfde, zo dacht ik, maar het AZERTY-toetsenbord

opgeleid.

werd vervangen door een QUERTY-variant, waardoor je blind
"naam" tikt en er "mqqn" verschijnt. Maar dat went; na enkele

Samenwerking

weken tikte ik al aanzienlijk minder fouten in het geïnformati-

In vergelijking met de solo-praktijk in Gent is vooral de

seerde patiëntendossier.

samenwerking tussen diverse disciplines verrijkend. Ik kan nu

Het was trouwens ook wennen aan de gesproken taal. Toen ik

alleen een specialist), maar het advies van de fysiotherapeut (in

aan een eenvoudige moeder van een kind met buikpijn vroeg

Vlaanderen een kinesist) maakt dat in de meeste gevallen ook

of haar zoontje een goede ontlasting had, vroeg zij ernstig:

overbodig. Daardoor leerde ik hier de mogelijkheden kennen

"Bedoelt u of hij goed kan poepen?". Het Vlaamse poepen

en waarderen van fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers

moge dan een seksuele activiteit zijn, voor mij is het nu een

en (recenter) de praktijkondersteuners.

een ischias niet meer doorverwijzen voor een MRI (dat kan

dagelijkse anale activiteit geworden. Maar het gevaarlijkste
blijkt uiteindelijk dat je een verwonde vrouw wel mag hechten,

Na twee jaar als huisarts in de mooiste wijk van de snelst

maar nooit mag naaien, zoals je dat in Vlaanderen doet!

groeiende stad van Nederland te hebben gewerkt, zou ik
niet meer terug willen naar de werkdruk van vroeger. Maar

Medisch gesproken was er ook een aanpassing: voor lage

toegegeven, ik zie steeds uit naar het weekend waarin ik

bloeddruk gaf ik in Vlaanderen een pil uit de apotheek, maar

mijn "ambtswoning" in Almere ruil voor ons huis in Gent,

hier adviseer ik nu zoute drop (dat voor mij trouwens als vergif

waar mijn drie kinderen nog wonen en studeren, en waar

smaakt). Ook voor andere aandoeningen heb ik wel eens

ik met heimwee naar verlang. Maar ook van patiënten uit

bedenkingen bij de 'farmacologische armoede' in Nederland

Zuid-Nederland hoor ik diezelfde nostalgie: als het werk
voorbij is, ben ik graag nog eens echt "thuis". Daar is mijn

Onthaasting

hart, daar is het goed eten en drinken, daar wil ik mijn laatste

Maar de aanpassing had ook positieve kanten. Zo werk ik nu

dagen doorbrengen. Maar voor het zover is, wil ik enkel in de

32 uur per week en deed ik vroeger het dubbele zonder er nu

Filmwijk werken. Zeker - en dat meen ik! - onder de ontwape-

financieel te moeten bij inschieten. Van de zeven huisartsen

nende leiding van de nieuwe 'locatiemanager', waarover je

in ons gezondheidscentrum werken sommigen 6 0 % of 8 0 % .

hiernaast meer verneemt.

Samen staan wij in voor de ruim 10.000 patiënten in de wijk,
voor wie huisbezoeken (sorry, het zijn hier 'visites') een uitzonFilmwijkkrant 49 - oktober 2003
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Nieuwe locatiemanager

Filmwijk

Gezondheidscentrum

^1
Mijn naam is Marcel Knijn en ik stel me graag langs deze

die wellicht nog voor verbetering vatbaar zijn, zowel op het

week aan u voor als locatiemanager van het Filmwijk

organisatorische als het medisch inhoudelijke vlak.

Gezondheidscentrum. Ik ben in dienst sinds I augustus van
dit jaar en neem de taken over van Doeko de Vries die deze

Daarom ben ik als locatiemanager altijd bereid u te woord te

functie ongeveer een jaar als ad interim heeft bekleed.

staan als u vragen of opmerkingen over ons centrum heeft. Als
gevolg van het feit dat ik ook als fysiotherapeut in het centrum

Sinds 1989 ben ik werkzaam binnen de Zorggroep Almere, in

werk, zal ik echter niet altijd direct bereikbaar zijn voor een

eerste instantie als fysiotherapeut in De Boog en vervolgens

reactie. Maar u kunt altijd een boodschap achterlaten bij de

als fysiotherapeut en praktijkmanager in gezondheidscentrum

receptioniste; ik bel u zo spoedig mogelijk terug. Natuurlijk

Prisma. Ik woon in Harderwijk, waar ik het samen met mijn

kunt u ook schriftelijk uw vragen of reacties kwijt: per brief,

vrouw en drie kinderen uitstekend naar mijn zin heb.

maar ook per e-mail, via onderstaand emailadres. Ik ga er dan
ook vanuit dat u, wanneer nodig, mij weet te vinden.

Het mag duidelijk zijn dat ik een voorstander ben
van het leveren van zorg vanuit een setting als het

Met vriendelijke groet.

gezondheidscentrum. De korte lijnen tussen de verschillende
disciplines zal bij een goede samenwerking leiden tot een

Marcel Knijn, locatiemanager gezondheidscentrum Filmwijk

betere hulpverlening. Daar heeft u natuurlijk alle belang bij.
Hierbij zullen we zeker ook naar u luisteren. U maakt gebruik

Emailadres: mknijn@zorggroep-almere.nl

van ons centrum en kunt ons daardoor attent maken op zaken

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

Marcel Knijn

Tel: 540 90 10

Maatschappelijk werk en

Tel: 535 76 00

Consultatiebureau/wijkverpleging.

Diëtiek:

Email: mkijn@zorggroep-almere.nl

Tel: 535 76 00

Tel: 535 76 00
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Filmwijkse schrijft over lastige combinatie werk en zorg

En toen stortte het kaartenhuis in...

tekst Petra Bulte/foto's Filmwijk Mare Puyk

Werkende ouders. De Filmwijk zit er vol mee. Mama 's

boeken schrijft ze artikelen voor tijdschriften, bedrijven en

en papa's die dagelijks baan en zorg voor jonge kinderen

overheid. Ze werkt twee dagen per week vanuit huis. Dan gaan

combineren. Dat gaat in theorie uitstekend met hulp van

haar kinderen naar de professionele opvang. Omdat er een

kinderdagverblijf, o m a , naschoolse opvang, gastouder

wachtlijst is voor de naschoolse opvang vangt Henk de oudsten

of andersoortige oppassers. Maar w a t als de p r a k t i j k

tijdelijk één namiddag cp.

anders uitpakt? De oppas die afhaakt, een ziek kind,
weer een e x t r a vrije dag op school, een staking op de

Over de ontvangst van haar boek vertelt ze: "Ik dacht dat

crèche. De in Filmwijk woonachtige schrijfster Brenda

'Tijd voor de kinderen' afgefakkeld zou worden. Dat mensen

Scholten maakte een boek over deze netelige kwestie:

het een zeurboek zouden vinden. Maar in plaats van een golf

de wurggreep door w e r k en zorg.

van kritiek kreeg ik begrip. Dat vind ik een opsteker, want de
vrouwen die ik beschrijf hebben een keuze gemaakt die op veel

Een baan en de kinderen uitbesteden. Al jaren doodgewoon,

weerstand stuit. Blijkbaar heb ik hun verhalen zo genoteerd

vanzelfsprekend en goed te doen. Toch is er de laatste tijd

dat er desondanks begrip voor is ontstaan". Zelf heeft ze een

een groeiende groep vrouwen (en enkele mannen) die het

bestaan met een driedaagse baan in combinatie met een eigen

niet meer wil of kan. Die de kwetsbaarheid zat is of er van

tekstbureau ingeruild voor een freelance loopbaan. Ze legt

baalt dat het tweede salaris grotendeels naar de opvang gaat.

uit waarom: "Drie kinderen naar de opvang is peperduur. En

De één stopt helemaal met werken, de ander mindert of gaat

mijn schrijverij raakte door die baan in de knel. Alle uren die

freelancen. Over dat soort afwegingen gaat Brenda Scholtens

ik moest inleveren ten behoeve van vrije schooldagen of zieke

boek Tijd voor de kinderen'. In april van dit jaar kwam de

kinderen, gingen ten koste van mijn eigen bureau. Ik had nu

publicatie uit bij MOM, een uitgeverij die onder meer een

eenmaal het idee dat ik mijn werkgever daar niet mee kon

serie boeken voor moderne opvoeders op de markt brengt.

opzadelen. Die eigen uren haalde ik dan 's avonds en in het

Inmiddels is ruim tweederde van de eerste druk, drieduizend

weekend weer in. Dat werd dus een leven met altijd maar

stuks, verkocht.

haasten. Nergens meer tijd voor. Alleen maar werken, werken,
werken. Toen de eerste kwam, lukte het me om het allemaal

Affakkelen

te doen zoals ik me van tevoren had voorgenomen. Maar na

Brenda Scholten (40) heeft samen met haar man Henk (fulltime

de komst van de tweede en derde, merkte ik pas goed hoe

baan als eindredacteur) drie jongens van 9, 5 en 3 jaar. Naast

kwetsbaar je bent als werkende ouder, leder kind zijn eigen
programma, ieder kind zijn eigen virusjes. Het was een heus
kaartenhuis geworden".

Volgens Scholten geeft haar boek geen pasklare antwoorden,
maar draagt het bij aan de discussie over de hoge eisen die
werk en ouderschap stellen. Een ultieme oplossing is er niet,
maar je kunt wel rust creëren, is de mening van de in de
Hollywoodlaan wonende schrijfster.

0*

Leesmappenbladen
Schrijven zit de Almeerse in het bloed. Haar meisjesopstellen
werden vroeger beloond met een tien. Als iemand in haar
omgeving met een klacht zat, stond ze direct klaar om de
betreffende instantie met een schriftelijke klacht te bestoken.
In de vakantie hield ze dagboeken bij. Toch koos ze na de
middelbare school - na een geflopte studie Nederlands voor een opleiding als inrichtingswerker. Die maakte ze niet

m

af. Ze werkte in een schoenenwinkel en in de reclame- en
marketingwereld. Schreef scripties voor luie studenten en
vulde artikelen in leesmappenbladen.
Zes jaar geleden startte ze een eigen communicatiebedrijf.
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Sindsdien schrijft ze freelance. Haar
eerste boek was getiteld 'Kinderwens
- in verwachting van een zwangerschap'.
Het gaat over de zaken die je tegenkomt
als je bezig bent om zwanger te
worden. Brenda: "Het is een boekje
dat ik zelf in het schap heb gemist. Ik
kon indertijd alleen maar medische
zwangerschapsboeken vinden. Geen
enkele informatie over de tijd vóór die
negen maanden en over de prille eerste
weken. Naar aanleiding van wat ik zelf
graag had willen weten, heb ik mijn
kinderwensboek geschreven".
Nu is Scholten bezig met een boek over
mantelzorg. Ze is door haar uitgever
gevraagd om in aansprekende stijl over
dit maatschappelijke thema te schrijven.
In april 2004 ligt het in de winkels. Voor
de toekomst heeft ze schrijfideeën
genoeg. In haar hoofd brainstormt
ze driftig over onderwerpen als: het
vaderschap gezien door de bril van de
moderne vrouw, en: de keerzijde van
het ouderschap.
Tweeverdieners
Elf jaar woont Brenda Scholten in

Wie is Brenda Scholten?

Filmwijk. Ze voelt zich er thuis. "Door

Brenda Scholten (Weert, 1963) schreef twee boeken: 'Kinderwens- in verwachting

de kinderen wortel je pas echt,"

van een zwangerschap' (2002) en Tijd voor de kinderen' (2003). Ze woont in de

beweert ze. Hiervoor woonde ze

Filmwijk en heeft samen met haar partner Henk van den Einden drie kinderen

met haar partner in de Amsterdamse

(Joris van 3, Wessel van 5 en Steef van 9 jaar).

Staatsliedenbuurt. Een groter huis in de
hoofdstad bleek onbetaalbaar. Wat dan?
altijd zaken die beter kunnen, maar

Net als bij hun vrienden had het Gooi

als je ziet hoe onze mooie beukenhagen

verreweg de voorkeur boven het van

zijn mishandeld... De speeltuinen

over het geheel genomen zijn wij erg

tevoren zwaar veroordeelde Almere.

worden slecht onderhouden. Maanden

tevreden over dat kinderdagverblijf.

Toen ze het BouwRAI-huis in de winter

geleden zijn er kapotte speeltoestellen

Wel zijn we onlangs van buitenschoolse

van 1992 voor het eerst zagen, waren ze

weggehaald, maar er is niets voor

opvang gewisseld, omdat we veel

toch direct verkocht.

teruggekomen. In onze directe omgeving

kritiek hadden op de plek waar we de

is geen schommel meer te bekennen."

oudsten hadden ondergebracht. Op het
schoolplein hoor ik wel moeders klagen

Het bevalt Brenda en haar vier 'mannen'
uitstekend. Ze is alleen niet te spreken

Ten slotte: de kinderopvang in de

dat het ondoenlijk is om een gastouder

over de gemeentelijke groenvoorziening

Filmwijk. Kan die door de beugel? "Onze

te vinden. In de Filmwijk wonèn heel

en de beschadigde speeltoestellen. "Het

jongste gaat nog tot april 2004 naar De

veel tweeverdieners. Bijna iedereen

groenonderhoud versloft duidelijk. Ik

Boefjes. Tegen de tijd dat hij 'afzwaait',

werkt zelf, dus je kunt niet zo makkelijk

heb zelf de grasmaaier al een paar keer

zijn wij daar nog net geen tien jaar bijna

bij iemand aankloppen".

over het gemeentetuintje gehaald. En

wekelijks geweest. Natuurlijk zijn er
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036-5409040

BATAVUS
GAZELLE
LOEKIE
UNION
ONDERDELEN
BEDRIJFSFIETSEN
REPARATIES

Heen
parkhurst

Cinemadreef

OVERDEVEST
FIETSPLUS
Boomgaardweg I

GGD

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

1326 CS A l m e r e

DIERENARTSENPRAKTIJK
BLOMMAART

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

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

Cinemadreef 2
1325 EM Almere

Parkwiiklaan

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

Integrale Massagetherapie

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

537 71 6

•

Conifeer niet meer van deze tijd?
tekst Rob Verlinde

Kom nou!
Dit artikel schrijf ik naar aanleiding van

verder nog iets geplant wordt, moet het

een ongerust telefoontje van een aantal

geraamte al zo zijn opgezet dat het één

kwekers. Deze vertelden me dat het

geheel is. Dat houdt in dat u contrasten

gebruik van coniferen in Nederland

moet planten. Te veel groenblijvers

drastisch is afgenomen omdat de

van dezelfde structuur, zoals coniferen,

conifeer niet meer van deze tijd zou zijn.

maken een tuin saai en statisch. Dit

Ik was nogal verbaasd, juist omdat ik het

heeft veel groenblijvers een tuttige

gebruik van wintergroen erg belangrijk

naam bezorgd, terwijl de variatie in het

vind. Ik zeg altijd: "Het is 12 maanden

groen in de praktijk zeer groot is. Zorg

per jaar tuin". Bladverliezers kunnen dat

dus dat u zoveel mogelijk variatie hebt.

nooit alleen waarmaken.

Als u tien exemplaren wilt planten, dan
moeten ze voor een groot deel onderling

Omdat er tegenwoordig veel indirecte

afwijken. Let wel: ik heb het hier alleen

verlichting in tuinen wordt aangebracht,

over groenblijvers en dus niet over

is het van groot belang dat er ook 's

aanvullingen in bladverliezende struiken.

winters een goed groensilhouet in de
tuin aanwezig is. Hiervoor zorgen de

Saaie tuin

groenblijvers, waaronder de coniferen.

Van deze tien exemplaren kunnen er

Een bos kale takken verlichten heeft

vier coniferen met geschubd loof zijn

c. de kleur: niets mag te dominant

geen enkele zin. Het groene geraamte

in verschillende soorten, twee dennen,

aanwezig zijn.

van de tuin moet zich over de hele

één spar, twee Rododendrons en één

tuin uitstrekken en daarom moeten

bamboe. Zorg er ook voor dat deze

Als u op deze manier uw wintergroene

groenblijvers, die dat geraamte

onderling verschillen in groeivorm

geraamte van de tuin gaat maken, heeft

vormen, met elkaar in harmonie te

en hoogte. Dit is van belang voor de

u 12 maanden per jaar plezier van de

verdere uitgroei van de tuin. Zouden het

tuin.

zijn. Trekt u zich niets aan van oude
standaardformules die stellen dat

namelijk allemaal snelgroeiende soorten

maar een klein deel van de tuin met

zijn, dan levert dat toch nog een saaie

groenblijvers beplant mag worden.

tuin op.

met het kweken van de talloze soorten
coniferen!

Het gaat om uw eigen smaak en als
u het mooi vindt en van groenblijvers

En voor de kwekers: ga alsjeblieft door

Ook wat kleuren betreft zijn er

houdt, plant dan desnoods alleen maar

spelregels. Wie zelf groenblijvers

De coniferen zijn een belangrijk

groenblijvers.

gaat uitzoeken en de kleur geel of

onderdeel van het groene geraamte van

geelbont als favoriet heeft, kan van de

de tuin en het zou een gemis zijn als

Geen kerkhof

tien groenblijvers met vier of vijf geel

deze niet in een uitgebreid assortiment

Gebruik in dat geval wel een zo groot

gekleurde exemplaren thuis komen.

verkrijgbaar zouden zijn. Een tuin moet

mogelijke variatie in kleuren en vormen

Fout! Geel is namelijk een indringende

altijd boeiend zijn en daar horen ook

en vermijdt dat het er als een kerkhof

kleur, waardoor anders gekleurde

coniferen bij!

gaat uitzien. Meestal is dat laatste te

exemplaren minder opvallend worden.

voorkomen door ook bladverliezende

Zorg er ook voor dat de verschillende

bomen of struiken in de tuin te planten.

kleuren groen duidelijk aanwezig zijn.
Het verlevendigt het geheel.

Groenblijvers zijn, zoals de naam al
zegt, struiken en bomen die ook in

Let dus op de volgende criteria:

de winter groen blijven. Daaronder
verstaan we bladhoudende struiken,

a. de vorm: zorg dat er contrasten zijn

bamboes, naaldbomen en zeer zeker
ook de coniferen. Deze groenblijvende

b. de hoogte: vooral de hoogte die ze in

structuur vormt in alle jaargetijden

toekomst gaan krijgen.

de basis van de tuin. Zonder dat er
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Pedicure
CARLA L E NOBLE
Nu ook in ALMERE-STAD
vanaf 1 AUGUSTUS
Marty Feld manstraat 58
Tel: 0 3 6 - 5 4 0 9 5 2 4
Gedipl. Pedicure
Cert. Diabetische voet
Lid Provoet
^7f

Great Lengths
Great Lengths is een systeem
van hair-extensions voor
haarvermeerdering. De
extensions maken
uw eigen haar in
:korte tijd voller,
langer en talloze
andere toepassingen zijn
mogelijk.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U kunt Great
Lengths hair/"•"*
,/»
. / extensions beschouwen en
TSC
f behandelen alsof het
geheel uw eigen haar is.
*****

AANBIEDING "fc 'H 'fc
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 LZ Almere

Haddock Watersport

Filmwijk Zuid
Telefoon:036-5375664

Almere

Jachthaven met diverse voorzieningen
Eetcafé elke dag geopend
Zalen voor vergaderingen of cursussen
Diverse mogelijkheden voor bruiloften, partijen en bijeenkomsten
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.hadclockwatersport.nl
Adres: Haddock Watersport Almere, Archerpad 8-" 0 (aan het weerwater)

Initiatief van Filmwijker Ben Heersink

Nieuwe radio- en tv-zender in de maak: MGA
tekst Martine Schlingmann/foto MGA/Marco de Kat
Met het huidige media-aanbod

Om aan nieuws te komen luisteren ze

Flevoland is niet alleen voor Almeerders.

in A l m e r e is Ben Heersink niet

de hele dag naar de scanner, ze lezen

Daardoor wordt er te veel niet gemeld.

tevreden. Samen met ongeveer acht

persberichten en volgen de politieke

Vandaar dat ik vind dat Almere een

anderen nam de Filmwijker het heft

gebeurtenissen. "Eigenlijk zijn we 24 uur

échte lokale omroep nodig heeft. Eén

in eigen hand o m een nieuw station

per dag bezig," vertelt Heuzer.

die overal bij is en alles volgt."

( M G A ) heeft een licentieaanvraag

MGA zal in een behoefte voorzien, zo

Genoeg vrijwilligers

ingediend o m uit t e mogen zenden

denkt initiatiefnemer Ben Heersink. Hij

Alles volgen, overal bij zijn. Dat kost

op radio en eventueel televisie.

en zijn collega's waren oorspronkelijk

veel tijd. Heersink ziet dat niet als een

medewerkers van radio 107.8, maar

probleem. "Er zijn genoeg mensen die

In afwachting van de licentie is de groep

ze verschilden van mening over de

zich als vrijwilliger in willen zetten,"

alvast begonnen met werkzaamheden

invulling van de zendtijd. "Er moet meer

denkt hij. Zelf heeft hij er geen moeite

die te volgen zijn op internet. Afgelopen

informatie komen voor de Almeerders,"

mee om er veel tijd in te steken. En

maand legde de groep bijvoorbeeld

is zijn mening. "Discussieprogramma's,

zijn gezin doet ook niet moeilijk. "Mijn

de gehele triatlon vast met digitale

een live-uitzending van de gemeente-

vrouw is het gewend dat ik vaak weg

camera's. En dat was niet voor niets.

raadsvergaderingen. Daar kun je nu

ben."

"We krijgen allemaal enthousiaste

nergens voor terecht. Terwijl er wel

reacties binnen," vertelt André Heuzer,

mensen zijn die daar behoefte aan

De kans dat MGA een licentie krijgt,

een van de pioniers. "Ook van buiten de

hebben. Mensen die slecht ter been

schat Heersink hoog in. "We hoeven niet

stad. Tot Engeland aan toe."

zijn, bijvoorbeeld. Wat onze groep wil is

per se onze eigen frequentie. We willen

meer nieuws leveren." Over de andere

hem best delen met onze 'concullega's'

op te richten. Mediagroep A l m e r e

Het nieuws op de site almeernieuws.net

media in Almere is Heersink helemaal

bijvoorbeeld 107.8. Misschien is dat zelfs

wordt elke dag ververst en meerdere

niet te spreken. "Almere Vandaag is

wel beter, omdat ze dan kunnen zien

malen aangevuld. André Heuzer en zijn

vaak een paar dagen te laat met zijn

hoe wij het doen. Misschien nemen ze

partner Maureen Swart, ook inwoners

berichtgeving. Begrijp me niet verkeerd:

onze standpunten wel over en kunnen

van Filmwijk, hebben er een dagtaak

ik ben blij dat het blad er is, maar

we weer samen verder."

aan om de site up-to-date te houden.

de kwaliteit moet omhoog. Omroep

ï
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OptimeI Vitgg

De keuze van

Anna Kourmkova

Pf-^ktijk voor Emotionele en
fysieke Vitaliteit
1

i

" D o l - f i i n dooi- het leven "
Vooi- mensen 4ie
• niet lekker in hun vel zitten
• tast hebben v^n stress
• zich futloos voelen
• willen stoppen met roken of snoepen
• angst hebben voor cje t^nc^rts
• fobieën of paniekaanvallen hebben
• hun boosheid niet los kunnen laten
• relatieproblemen hebben
• sukkelen met hun gezondheid
• faalangst /examenvrees hebben
• zwanger willen worden
• al van alles geprobeerd hebben

Tennisster Anna Koumikova kiest
voor Constellation Quadra

O

TRIADE JUWELIERS

OMEGA

Korte Promenade 73, 1315 HM Almere-Stad Holland
Postbus 10138, 1301 AC Almere Holland
Tel,(31110] 3 6 - 5 3 34 028
Fax, |31) (01 3 6 - 5 3 34 157

ZORG..., dat je erbij komt!
Filmwijkkrant wordt gemaakt en verspreid door vrijwilligers.
Vijf keer per jaar moet de krant bij maar liefst 4500 adressen
bezorgd worden. Met voldoende mensen is het een klus van

Voor kinderen met
• leer- e n / o f gedragsstoornissen
• sociaal-emotionele problemen
• concentratieproblemen
• watervrees

ongeveer 1,5 uur per keer. We zoeken dan ook:

Bezorgers
Mensen met hart voor de wijk.

Wilt u uw onverwerkte emoties opruimen en balans in uw leven brengend

Bel nu!!
Drs. Ellen Blad.
NEl-practitioner en orthopedagoog
James Stewartstraat 631325 JB Almere
Tel. 036-5353733 fax 036 5353683
E-mail praknei@flevonet.nl

Belangstelling? Stuur een e-mail naar richard@filmwijkkrant.nl

(Advertenties)

'ergemeente
Almere
God w i l u
een hoopvolle toekomst geven - Jer. 29:11

Persephone
Praktijk voor begeleiding bij transformatieprocessen
- biografische gesprekken
- ievens- en zingevingsvragen
- levensfase problematiek
- levenseinde begeleiding

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.

Voor info en/of folder: Anny Groot

T:
036-5354929
F:
036-5374768
E-mail: Persephone@dutchnet.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

ar de nli"'"

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

...met ruim 2ï% kornr
als u nu dc
Met d
betaalt, kunt u vijf nr.
film •
x' gen:
IVIvlilm

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)

1

• Iedere dag geldig en op elk tijdstip
• Toegang tot 5 bioscopen
• Ook voor de nieuwste films
Ruim 25% voordeel op uw bioscoopkaartje
is verkrijgbaar aan
Je kassa vim dc volgende bioscopen:
Cinemare Almere - Alpha'Theater I.clysiad
ermcer - 't Swacntje Meppe!
ma Royal Oss

Beroepen in Filmwijk

De wakkere wereld van

verrassende ontbijt

tekst Richard van Ommen/foto Mare Puyk

Komen ze er alleen uit voor beschuit? N o u nee, de

Testen

ontbijtservice van Filmwijkers Peter Meijer en Joyce

In het begin was het ploeteren. Samen met twee compagnons

W i l d b r e t gaat een stuk verder. Een champagne-

pakte Peter dit initiatief op naast zijn gewone werk. Peter: "Als

o n t b i j t , of een Spaanse en zelfs erotische variant, een

je het goed wilt doen, komt er heel wat bij kijken. Overdag

saai o n t b i j t j e w o r d t het in ieder geval niet wanneer

moet je bestellingen verwerken, inkopen doen en kaartjes

beschuitje.nl w o r d t ingeschakeld. Wat begon als een

printen, 's Morgens moet je natuurlijk bezorgen. Het was op

grap is uitgegroeid t o t een florerend bedrijf. Daar kan

den duur niet meer te combineren met mijn andere werk."

vooral Peter t r o t s op zijn, w a n t hij heeft er een dagtaak

Peter gaf zijn baan op en stortte zich op de wakkere wereld

van gemaakt. Hoofdredacteur Richard van O m m e n

van het ontbijt. Zijn compagnons zijn intussen gestopt wegens

smeerde een sneetje mee.

gebrek aan tijd en zin.

Wat weemoedig bel ik aan bij Beschuitje.nl. Het adres was

Een ontbijtservice begin je niet zomaar. Peter: "De kwaliteit

nog niet zo lang geleden een gewaardeerde vergaderplek

van de producten is erg belangrijk. Wij hebben dan ook veel

van de Filmwijkkrantredactie. Maar sinds een paar weken is

tijd besteed aan het testen van allerlei producten, van broodjes

Beschuitje.nl (zo heet ook de website) er gevestigd. Niet Peter

tot vleeswaren, van kaas tot boter. Zelfs vrienden en familie

(28), maar Joyce (25) zorgde eigenlijk voor de aanleiding van

hebben we ingeschakeld. Uiteindelijk kozen we voor 't beste

het ontstaan. Joyce: "Ik had 3 jaar geleden voor Valentijnsdag

van 't beste. Dat betekent in ons geval dat we producten van

een ontbijt besteld bij een ontbijtservice, maar daar ging nogal

verschillende leveranciers betrekken." Dat lijkt mij niet zo

wat mis. Allereerst kwam het een paar uur te laat, waardoor

praktisch, maar Peter en Joyce zijn ervan overtuigd: kwaliteit

de koffie en thee koud waren, maar ook zag het ontbijt er

betaalt zichzelf terug.

nogal karig uit. Peter riep toen spontaan uit dat hij dat veel
beter kon." Peter: "Ik kom oorspronkelijk uit de verkoop en de
verzekeringswereld, maar speelde altijd al met het idee om iets
voor mezelf te beginnen. Waarom dan geen ontbijtservice."
Tja, waarom niet...

Landelijk
Peter deed een paar slimme zetten. "Wij zijn de enige
ontbijtservice die in heel Nederland levert", vertelt hij. "Dat
trekt afnemers aan van buiten Almere, maar nog belangrijker,
het trekt ook bedrijven aan die hun klanten in heel Nederland
hebben. Zo leveren we regelmatig aan klanten van die

ontbijtservice beschuitje
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bedrijven een ontbijtje af, waar dan ook in Nederland, en
kunnen we meedoen met landelijke prijsvragen en dergelijke."
Files lijken de ontbijtservice niet te deren; gewoon op tijd
vertrekken en een half uur speling vóór en na het geboekte
tijdstip aangeven aan de klant. Peter: "We kunnen het vaak
niet meer alleen met onze twee auto's af. We schakelen dan
vrienden of familie in voor de bezorging." Het aardige is dat
iedere medewerker ook ter plekke de tafel mooi dekt, het
liefst met serviesgoed van de ontbijtontvanger, in plaats van het
meegebrachte plastic servies en bestek.
Bezorging
ledereen kan zich voorstellen dat een bezorger van een ontbijt,
ook nog eens uitgedost in ochtendjas, heel wat verrassingen te

een geboorte, als bedankje of voor hun baas, maar Moederdag,

wachten staat. Maar dat blijkt een beetje tegen te vallen. Peter:

Valentijn en Kerst zijn de drukke dagen voor ons. Dan zetten

"Het vreemdste was dat ik een keer een erotisch ontbijtje

we alle zeilen bij, ook Joyce," aldus Peter.

afleverde, waarbij de man die opendeed vroeg of ik boven
kwam. In de slaapkamer aangekomen, lagen er twee vrouwen

Bijproducten

in bed." Verder ging het verhaal blijkbaar niet. Ik was dus niet

De handel lijkt Joyce en Peter in de genen te zitten. Zo hebben

echt geschokt....

ze allerlei bijproducten verzonnen die men extra kan bestellen.
En wie wil er nou niet een 'I love you'-ballon of een gegraveerd

Ondanks het succes van de ontbijtservice moet Joyce er niet

champagneglas bij z'n ontbijtje. En toen ik hoorde dat er ook

aan denken om er fulltime mee bezig te zijn. Joyce: "Ik ben vier

nog boxershorts te bestellen zijn met teksten als "Alleen voor

dagen per week apothekersassistente en dat bevalt me erg

beschuit haal ik hem eruit" verliet ik toch nog met blosjes het

goed. Ik zou al die mensen die ik nu dagelijks zie anders flink

pand aan de Simon van Collemstraat.

missen." Op hoogtijdagen heeft Peter Joyce echter wel hard
nodig. "Mensen bestellen een ontbijtje voor een verjaardag.
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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
Overgordijnen
Vitrages

Ontzèttend

veel keus in
binnenzonwering en
raamdecoratie

Rolgordijnen
Horizontale jaloezieën
Verticale lamellen
Plissé's
Vouwgordijnen
Paneelgordijnen
Gordijnen

Gordijnen worden voor
u op maat gemaakt

Dealer van o.a. Luxaflex,
Verosoi en Velux

Woonsiergrindvloer
De warmte van de
natuur aan uw voeten!

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

0

• 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

9

\

(Rol)
horren

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

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

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

De stroot

Jean Gabin plantsoen: eilandje in Filmwijk
tekst Simone Koorn en Herma van Laar/foto Wilfred Weber

Rustig en zelfs bijna landelijk. Dat is

wel. "Van mijn buurvrouw weet ik dat

Duvivier. Deze regisseur was zo onder

het Jean Gabin plantsoen, bijna een

Jean Gabin een Frans acteur was." Ze

de indruk van de sterfscène van Gabin,

eilandje in Filmwijk. De bewoners

weet niet hoe hij eruit ziet. "Ik had hem

dat er onmiddellijk soortgelijke projecten

kennen de naamgever van hun straat

vroeger best willen hebben", lacht een

voor hem gezocht werden. Met zijn rol

w e l , maar daar houdt het mee op.

andere bewoonster die in haar jeugd

in de film Pepe le moko (1937) brak hij

" H i j speelde in Maigret-films, dacht

verschillende films met Jean Gabin heeft

internationaal door, maar aanbiedingen

ik". Lees w i e hij écht was en w a t de

gezien. "Een norse man, je zag hem niet

uit Hollywood sloeg hij steevast af om in

bewoners van hun straat vinden.
'Rustig, een beetje meer leven mag best,'

lachen", herinnert een andere bewoner

Frankrijk te kunnen blijven werken. Maar

zich. "Hij speelde in Maigret-fims, dacht

toen er tijdens de Tweede Wereldoorlog

ik".

nauwelijks films opgenomen werden,
ging hij toch naar Hollywood.

zegt een nieuwe bewoonster over het
Dat klopt, Gabin had enkele rollen in

Jean Gabinplantsoen.

films van Simenons Maigret-verhalen.

Sterallures

Het plantsoen ligt net ten zuiden van het

Dat was aan het eind van zijn carrière.

Zijn films daar werden geen succes.

bouwRAI-gedeelte. Ingesloten tussen de

Geboren in 1904 is Jean Gabin de

Gabin kreeg wel sterallures. Tijdens

busbaan en de Veluwedreef is het een

populairste Franse acteur van voor de

de opname van de film The Temptress

eilandje midden in Filmwijk. Er staan

Tweede Wereldoorlog. Als zoon van

eiste hij dat Marlène Dietrich (met wie

twee rijen vrijstaande woningen die een

een professioneel cabaretduo werkte

hij iets had) een rol zou krijgen. Het

samenhangend geheel vormen. Het is

hij eerst in de bouw. Later kwam hij

project werd stopgezet, Gabin ontving

een echt plantsoen, want in het midden

via de revue bij de film terecht. In de

zijn salaris samen met de mededeling

ligt een brede groenstrook. Doordat de

jaren dertig werd hij wereldberoemd

dat hij nooit meer in Hollywood aan

woningen een oprit hebben zie je geen

als karakterspeler. Hij speelde met

de bak zou komen. Terug in Frankrijk

auto's aan de weg staan. Het geeft de

zijn onderkoelde stijl de vaak tragische

voegde hij zich bij de Franse troepen

straat een landelijke aanblik.

buitenstaander, het slachtoffer van de

in Noord-Afrika, waarvoor hij later

maatschappij. Uiterlijk leek hij nors en

de onderscheiding 'Croix De Guerre'

" I k had hem vroeger best willen

cynisch, maar met een zeer gevoelige

kreeg. Zijn comeback leverde weinig

hebben!"

aard. Zijn handelsmerk was een masker

succesvolle films op. Nadat hij zijn rollen

Ondanks dat er geen intensief contact

van verveling en cynisme. Hij brak door

met wat meer warmte en levendigheid

tussen bewoners is, kent men elkaar

in de film Maria Chapdelaine (1934) van

speelde, kreeg hij weer succes. Doordat
hij meestal bijrollen had, is hij buiten
Frankrijk nauwelijks bekend. In 1962
richtte Gabin samen met Fernandel een
productiebedrijf op. Deze Franse acteur
is ook vernoemd in de Filmwijk. Jean
Gabin overleed in 1976 in Parijs.
Bewoners geven aan dat Jean Gabin
niet zo'n bekende naam is. "Familie en
vrienden vragen wel eens naar de naam
van de straat. En bij het opgeven van ons
adres spreek ik de achternaam op z'n
Hollands uit".
De bewoners zijn blij met hun woning,
de straat, de rust en de ruimte. "Dit

•
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plantsoen is een beetje verstopt, je komt
hier alleen als je er moet zijn."
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(Van het Platform Filmwijk)

•

Stichting

Platform Filmwijk
Almere

Correspondentieadres;
Walt Disneyplantsoen 76/78
1325 SX Almere
S 036 - 5376745
E info@filmwijk.net
www.filmwijk.net

De vakantie is voorbij
Ieders batterijen zijn opgeladen en de bestuursleden van
het Platform gaan weer fit aan de slag. Dat wil niet
zeggen dat er de afgelopen maanden niets gedaan is. Het
bestuur heeft een onderhoud gehad met wethouder
Johanna Haanstra (Stedelijk Beheer, Onderwijs en
Emancipatie) over de groenvoorziening in onze wijk.
Helaas is nog geen schriftelijk antwoord ontvangen op de
vele vragen die het Platform haar heeft gesteld. Via het
Stadsdeelkantoor is vernomen dat de antwoorden eind
augustus kunnen worden verwacht. Dan is het echter te
laat om ze mee te nemen in deze uitgave van de Filmwij kkrant. U houdt dus nog iets van ons te goed! Wethouder Haanstra's reactie kan wèl, zodra deze binnen is,
worden gelezen op onze website www.filmwi1k.net.
Commissies
Op 26 augustus heeft het Platform een oriëntatieavond
georganiseerd voor alle toekomstige commissieleden.
Daar kon men antwoord krijgen op vragen die nog leefden. De volgende commissies werden opgestart: Groen,
Gezondheid & Welzijn en Honden beleid.
Op de bestuursvergadering begin oktober worden alle
commissie- en bestuursleden aan elkaar voorgesteld.
Daarna zal het Platform bestaan uit een actief bestuur en
werkende commissies. In Almere Is dan voor het eerst een
wljkplatform met onafhankelijke commissies aan het
werk.
Het bestuur zoekt nog bewoners die zich willen Inzetten
voor het Lumièrepark. Zoals bekend wil het gemeentebestuur het park, door een wijziging van het bestemmingsplan, gaan belasten met o.a een horecagelegenheid en
een kunstpaviljoen. Elf bewoners hebben Inmiddels bezwaar aangetekend tegen deze wijziging. Het plan wordt
op 25 september door het college behandeld. Het Is zeer
goed mogelijk dat dit gewijzigde bestemmingsplan wordt
goedgekeurd. De uitvoering ervan Is echter een groot
vraagteken. Het plan vraagt een behoorlijke investering,
maar Almere heeft dat geld niet.
Een commissie Lumièrepark zou In de ogen van het Platform nodig zijn om erop toe te zien dat het park geen
ondergeschoven kind wordt en dat er Invulling wordt
gegeven aan wat de gemeente in een persbericht van 2
april bekend maakte:

•

Almere als groene stad: Duurzaam groen met een
hoog onderhoudsniveau en een mengeling van snel en
langzaam groen in nieuwe wijken in samenspraak
met de inwoners.
Almere als stad met stedelijke kwaliteit: Behoud
van wat er goed is. Wijken moeten aangenaam
blijven om in te wonen. Duurzaam onderhoud is hier
het sleutelwoord.

In de volgende uitgaven van de Filmwijkkrant gaan we
uitgebreid in op het werk van deze commissies.
Wijkschouw
Het Platform heeft aan Wethouder Haanstra vragen
gesteld over het uitblijven van verdere wijkschouwen In
de Fllmwijk. De laatste schouw heeft plaatsgevonden in
november 2002, maar de resultaten hiervan zijn nog
steeds niet aan het Platform bekend gemaakt.
Wat Is een schouw eigenlijk?
Schouw is letterlijk "Inspecteren" en is een gezamenlijke
wandeling of fietstocht door de wijk met bewoners, leden
van het gemeentebestuur en beheerders. Het doel hiervan Is de kwaliteit van het wonen en leven in de wijk In
beeld te brengen. Bekeken wordt o.a. hoe het is gesteld
met de veiligheid (verlichting), bestrating, speelvoorziem'ngen, groen en het onderhoud daarvan, waar knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. De wijkschouw Is dus een belangrijk middel om de betrokkenheid
van bewoners bij hun buurt te vergroten. De schouw vertelt ook Iets over de staat waarin de wijk verkeert. Door
het houden van meerdere schouwen weet men of een
wijk vooruit danwel achteruit gaat.
De gemeente heeft echter geen geld meer om een wijkschouw te organiseren. Want een wijkschouw betekent
ook dat de knelpunten moeten worden opgelost. Deze
zijn weliswaar te verdelen in verschillende categorieën
(zoals: "Kan wachten tot het volgend groot onderhoud ",
"Moet binnen afzienbare tijd worden opgelost" en
"Verdient onmiddellijke aandacht"), maar er moet toch
wat aan worden gedaan.
Het is belangrijk voor het Platform èn de bewoners om te
weten hoe men over de wijk denkt, wat men als knelpunten ervaart, en wat men als oplossing hiervoor ziet.
Mogelijk schouw in Filmwijk-Zuid in november
Het bestuur van de Stichting Platform Filmwijk heeft de
Intentie om in november een wijkschouw te organiseren
in Filmwijk-Zuid. Dit deel van de wijk heeft op dit moment extra aandacht nodig. Als Iniatlefnemer zal natuurlijk het bestuur aanwezig zijn samen met bewoners die
zullen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen,
evenals afgevaardigden van b.v. woningcorporaties, scholen en gemeente-afgevaardigden zoals de wijkregisseur,
wijkmanager en groenvoorziening. Met de resultaten van
deze schouw wil het platform, uit naam van de bewoners

(Van het Platform Filmwijk)

van de Filmwijk, naar de gemeente gaan om verbeteringen voor te stellen. Gebrek aan geld bij de gemeente
moet niet inhouden dat er niet meer wordt gekeken naar
de wensen van de bewoners en de leefbaarheid van de
wijk.
Wilt u meepraten over uw wijk, meewerken aan een
schouw of uw wensen kenbaar maken, meldt u dit dan bij
het Platform. Voor uitgebreide informatie kunt u bellen,
of kijk op de website van het Platform: www.filmwiik.net
Speelplekken aan de Caprastraat
Het bestuur heeft uitgebreid met het Stadsdeelkantoor
gesproken om te komen tot een oplossing van de problemen rond de speelplekken aan de Caprastraat in FilmwijkZuid.
Bij het ontwerpen van de Filmwijk is er onvoldoende,
rekening gehouden met recreatieplekken voor de wat
oudere jongeren. In andere delen van Almere zijn er
trapvelden of andere voorzieningen waar jongeren zich
uitleven. Deze worden volop gebruikt. Door het ontbreken
van deze faciliteiten in de Fllmwijk, en doordat de
gemeente niet tijdig inspringt op de behoeftes van de
jongeren, ondervinden de bewoners nu veel overlast.
Het Platform is, met de bewoners van de omgeving Caprastraat, van mening, dat de volledige verantwoording bij
de gemeente ligt om juist voor deze jongeren op korte
termijn een faciliteit te creëren waar zij hun energie
kwijt kunnen. De overlast zal dan vanzelf verminderen.
De jongeren hebben zelf aangegeven dat zij behoefte
hebben aan een behoorlijk trapveldje. Dit is zeer terecht,
maar de gemeente zegt hiervoor geen geld beschikbaar te
hebben. Een onbegrijpelijke reactie, gezien de veroorzaakte overlast en de toegebrachte schade aan speeltoestellen, die bedoeld zijn voor de kleinere kinderen van
die buurt. Zo zijn, om een soort doel te maken, de toestellen beschadigd door het inslaan van spijkers Deze
uitstekende spijkers hebben de toestellen onveilig gemaakt. Zou het repareren van deze schade niet evenveel
kosten als het aanleggen van goede voorzieningen?

jaar is een handtekeningenactie gehouden voor betere
voorzieningen, waaraan zowel de bewoners als de jongeren deel hadden. Gesprekken volgden met bewoners,
jongeren, Stadsdeelkantoor en Jeugdzorg (De Schoor).
Helaas zonder resultaat. Toen is het Platform, mede op
verzoek van bewoners, gaan zoeken naar een oplossing.
Met het Stadsdeelkantoor, wethouder Haanstra en René
Kempenaar van Jeugdzorg is gecorrespondeerd en zijn
gesprekken gevoerd. Dit had tot resultaat dat een com
promis tussen beide partijen werd bereikt. Met een nagenoeg Vandaalproef' doel en een laag hekwerk rond het
trapveldje wordt een speelplek gecreëerd in het Laterna
Magikapark. Met verbodsborden "Verboden voor honden"
blijft het terrein hopelijk vrij van hondenpoep.
De bewoners èn jongeren mogen trots zijn op het
behaalde resultaat na een zeer moeilijke start.
Enquête speelvoorziening Greta Garboplantsoen
Half augustus ontvingen omwonenden van het Greta
Garboplantsoen een brief van het stadsdeelkantoor over
de speelvoorziening op het grasveld bij het gezondheidscentrum. Het speelhuisje met glijbaan dat hier stond is in
het najaar van 2002 verwijderd vanwege de slechte staat
waarin het verkeerde. De gemeente heeft een vervangingstraject in gang gezet. Middels een enquête onder de
direct omwonenden wil zij inventariseren aan welk soort
speelvoorziening behoefte is op deze plek. Op basis van
de uitslag van de enquête zal een aantal toestellen geselecteerd worden die aan de wensen van de buurt
voldoen. Uit deze selectie kan door de buurt een keuze
worden gemaakt.
Het is toe te juichen dat de gemeente de bewoners direct
betrekt bij de keuze van de speelvoorziening. Maar wat er
uiteindelijk aangeschaft kan worden voor € 1100,- (het
budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor deze
speelplaats) valt nog te bezien.
Mocht u geen brief hebben ontvangen en toch mee willen
beslissen over deze speelvoorziening, kijk dan op onze
website www.filmwiik.net voor meer informatie en het
enquêteformulier.

K
Wilt u het Platform Filmwijk steunen?
Meldt u dan aan via www.f1lmw1ik.net of via dit formulier
Naam:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Het is alleen door de inzet van enkele bewoners van de
omgeving Caprastraat, zoals Monique van de Mol, en Réne
Kempenaar van Jeugdzorg (stichting De Schoor), dat de
situatie nog niet geheel uit de hand gelopen is. Begin dit

Strook opsturen naar het correspondentieadres of
deponeren in de brievenbus van Platform Filmwijk in:
•
OBS De Polygoon, Hollywoodlaan 109 of
.
Buurtcentrum Filmwijk, Walt Disneyplantsoen 76/78

Internet: op je gezondheid!

tekst Connie Franssen/foto Mare Puyk

U w huisarts via internet raadplegen,
een herhaalrecept via de mail, de
meest u p - t o - d a t e informatie over
astma ontvangen voor uw dochter,
via de mail herinnerd worden aan de
jaarlijkse griepprik: binnenkort is dit
de dagelijkse p r a k t i j k in de Filmwijk
in A l m e r e .

Als alles naar wens verloopt wordt
dit najaar gestart met de proef
'Gezondheidsportaal Almere'
waarbij Filmwijkers een persoonlijke
'gezondheidspagina' op internet krijgen.
Bedenker Ziaconsult voert het project
samen met de lokale zorginstellingen
uit. Anne van Muijen, directeur van
Ziaconsult en Filmwijker, over het
project: "Het Gezondheidsportaal

en anderzijds om de werkdruk in de

zelfzorg op een hoger en verantwoord

gezondheidscentra te verlichten.

peil zet. Dat betekent minder volle

bundelt verschillende vormen van
zorg, zoals huisartsenzorg, thuiszorg,
specialistisch zorg en ziekenhuiszorg in
en rondom Almere. We maken daarbij
optimaal gebruik van de mogelijkheden
van de nieuwe technologieën. Dat
doen we om enerzijds informatie voor
burgers beter toegankelijk te maken

wachtkamers, maar ook een effectiever
Die te hoge werkdruk is een groot

spreekuur, want patiënt en arts zijn

probleem in de gezondheidszorg. We

beter voorbereid. Er zijn momenteel

verwachten dat die druk door het

veel medische sites in de lucht, maar je

Gezondheidsportaal sterk zal afnemen.

weet als gebruiker meestal niet wie daar

Gebruikers van het Gezondheidsportaal

achter zitten. Het Gezondheidsportaal is

kunnen hun vragen aan de huisarts

onafhankelijk en betrouwbaar en je hebt

ook via de mail stellen waardoor je de

contact met je eigen zorgverleners."

Doe scholen een plezier, geef uw oud papier

Inzamelschema oud papier

tekst Simone Koorn

Ook dit jaar zullen de Polygoon (Filmwijk

en het sinterklaas en kersfeest. De

Filmwijk N o o r d , Polygoon

Noord) en de Caleidoscoop (Filmwijk

afgelopen jaren is er zelfs steeds een

23 oktober, 27 november 2003

Zuid) weer oud papier ophalen. Helaas

beetje geld gespaard. Zo wil de Polygoon

15 januari, 19 februari, 24 maart,

heeft de Bombardon geen vrijwilligers

dat spaargeld gebruiken voor de

22 april, 26 mei, 30 juni 2004

kunnen vinden, zodat de gemeente dit

herinrichting van het schoolplein.

nu zelf voor zijn rekening neemt. Dit

Filmwijk Midden, Stadsreiniging

betekent dat voor Filmwijk Midden de

De data zijn onder voorbehoud, maar de

kranten overdag in plaats van 's avonds

5 november, 3 december 2003

scholen zullen u zelf ook nog informeren.

worden opgehaald.

7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april,

Let op dat dit jaar de inzameling soms

5 mei, 2 juni, 7 juli 2004

op woensdag plaatsvindt.
De scholen hebben afgelopen jaar veel

Filmwijk Z u i d , Caleidoscoop

geld opgehaald, dit komt mede door

Zet het papier samengebonden of in

22 oktober, 20 november, 10 december,

de hoge papierprijs. Het geld wordt

dozen op de containerplaatsen.

2003

gebruikt voor oa sporttoernooien,
uitbreiding van de bibliotheek, excursies
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8 januari, 12 februari, 18 maart, 15 april,
13 mei, 24 juni 2004
32

Montessorischool verhuisd
redactie Petra Bulte/foto's Mare Puyk

Anneke Albers (9, linksboven op de foto) woont in
Filmwijk-Zuid en heeft pas geleden de verhuizing
van haar school meegemaakt. Ze gaat naar de
Montessorischool Stad. Die stond eerst in de
Danswijk. Maar sinds het nieuwe schooljaar kan
Anneke elke dag naar haar gloednieuwe school aan
de Veluwezoom fietsen. Dat is aan de rand van
onze wijk. Als je er eens langskomt, zie je het
U-vormige gebouw vast wel staan. Om precies te
zijn: tussen het Modecentrum en het Lumièrepark.
Anneke vindt het nieuwe gebouw 'superleuk'. Ze wil
graag vertellen hoe de verhuizing is gegaan.
Hoe bevalt het nieuwe schoolgebouw?
Anneke; 'Heel goed. I k ben zo blij dat alle
leerlingen weer samen onder één dak zitten. I n
de Danswijk hadden we twee plekken. Niet leuk,
want dan kon ik met sommige vriendjes niet
tegelijkertijd buiten spelen. Er waren ook te
weinig lokalen. De school werd steeds drukker en
de ruimte steeds kleiner.'
Hoe heeft de juf jullie voorbereid op de
verhuizing?
Anneke: 'In de gang hingen tekeningen van de
nieuwe school. De op één na de laatste schooldag
mochten we een kijkje nemen in het nieuwe
gebouw. Daar kon ik helaas niet bij zijn. I k zat
toen al in het vliegtuig naar Australië. Daar zijn
we heen geweest in de zomervakantie. Wel heb ik
het inpakken meegemaakt. Met de hele klas gingen

we werkjes sorteren. Daarna een elastiekje er
omheen en in een doos doen. Dat ging hartstikke
snel.'
I s er ook iets niet leuk aan de nieuwe plek?
Anneke: 'Ja, dat er geen speeltoestellen zijn.
Omdat de school over vijf jaar weer gaat
verhuizen, zijn er geen grote dingen zoals
schommels en een zandbak. We mochten wei
zeggen wat we leuk zouden vinden. We hebben
bijvoorbeeld knikkerpotjes en hinkelbanen
genoemd. Maar echt erg is het niet: we vermaken
ons zo ook wel. We doen voetbal, het spelletje
'vies en lekker' of nemen een zooitje springtouwen
mee. Samen met mijn twee beste vriendinnen Pien
en Sanne (ze zitten naast me op de foto) is het
altijd gezellig.'
Wat is eigenlijk het verschil tussen
Montessorionderwijs en andere scholen?
Anneke: 'Dat je bijna geen groepslessen hebt. Je
doet allemaal door elkaar iets verschillends. J i j
kunt spelling doen, terwijl iemand naast je rekent
en die daar tegenover weer aardrijkskunde. Ook
het lesmateriaal is anders: veel hout en dozen met
kaartjes. En dan natuurlijk het gouden materiaal.
Daar leer je mee tellen; eerst met kraaltjes en
later uit je hoofd. Je mag veel zelf doen en je
kunt altijd om hulp vragen. Maar de hele dag
alleen maar lezen mag niet. Dan komt de meester
of j u f vanzelf afspreken dat er ook moet worden
gerekend.'
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Prinsessenfeest

tekst en foto Petra Bulte

I n de Filmwijk worden elke week heel wat kinderv
erjaardagsfeestjes gevierd. Het is natuurlijk heel
belangrijk als je weer een jaartje ouder bent
geworden. Dat vier je samen met je vriendjes en
vriendinnetjes. Lekker taart eten en cadeautjes
uitpakken. Soms heeft het feest een speciaal
tintje. Dat was ook bij het partijtje van Marly uit
de Louis de Funèsstraat het geval. Marly is vier
jaar geworden en ze vierde dat met een heus
prinsessenfeest.

Anna

Sophie

Lotte

Samen met haar vriendinnen, nichtjes en een
neefje knutselden ze echte prinsessenmutsen
in elkaar. Daarna werd er driftig gekleurd. Aan
het einde van de party kregen alle kinderen een
prinsessen- of ridderdiploma. Op deze pagina zie
je een foto van alle koninklijke feestgangers op
Marly's verjaardagsfeest.
Heb j i j ook iets leuks meegemaakt in de wijk dat
beslist in de Filmwijkkrant moet, laat het ons dan
weten. Het adres staat voorin het blad bij de
inhoudsopgave.

Welke prinses is verliefd op de prins?
En hoe denk je dat hij heet?

Groetjes, Petra.

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

RANDSTAD

O^OO - NOTARIS

22-167

HOEK RANDSTADDREEF

ALMERE
TELEFOON 036

538 22

00

E-MAIL: INFO@NOTARISUNIE.NL

SCHOUTEN
GARANTIEMAKELAARS

Si
(t)hais
doch

waard!
Bas, Marion en Marce

Wij bepalen gratis de waarde van uw woning!
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.
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