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Jubileumnummer
N u m m e r 60 van de Filmwijkkrant a l w e e r Een prcstaticl
Vandaar dat w e u voor één keer dc Filmwijkkrant in kleur
aanbieden.
Wat 12 j a a r geleden b e g o n als een gestencild buurtkrantje is
uitgegroeid tot een onmisbaar bindmiddel in de wijk. Tijdens

FILMWIJKER

de Filmwijkparade bleek dit maar al te vaak in gesprekken
over onze wijk met b u u r t b e w o n e r s . Zelfs mensen met NEE/
NEE o p h u n brievenbus w i l d e n toch niet verstoken blijven
van onze krant. Dus bezorgers... overal w o r d t op jullie
gewacht.
Wist u t r o u w e n s dat 40 tot 50 vrijwilligers ervoor zorgen
dat u 5x per j a a r dit blad in de bus krijgt? En dat de
adverteerders en vrijwillige bijdragen van lezers er voor

Oude knarren uit de jaren zestig
Pagina 8

zorgen dat w i j de uitgave zo mooi k u n n e n maken?
Ik ben er van overtuigd dat d o o r het enthousiasme van alle
medewerkers, adverteerders en lezers de krant zijn w a a r d e
voor de wijk blijft b e h o u d e n en daarom n o g lang zal blijven
bestaan.

W i m van der Veldt

P.S. Het cijfer 60 zal als een rode draad d o o r dit n u m m e r
lopen. Speciaal voor de kinderen hebben w i j een 60pnjsvraag! (pagina 29)

Colofon
De Filmwijkkrant verschijnt 5 keer per jaar en wordt gratis
huis-aan-huis verspreid in Filmwijk (oplage 4500 exemplaren).

Redactie:
Henny van Doren, Connie Franssen (eindredacteur), Simone Koorn,
Marcel Kolder (vormgeving en tekst), Herma van Laar, Berthilde
Lammertink, Mariëlle Mulder, Mare Puyk (fotografie), Wim van der
Veldt (hoofdredacteur), Laura Vlaanderen (vormgeving en web).
Vaste medewerkers:
Guus van den Berg (financiële controle). Rob Verlinden (tuinrubriek)
E-mail adres: info@filmwijkkrant.nl
Vrijwillige bijdragen in de kosten:
Postbank: 9101157 t.n.v. De Filmwijkkrant
(Na)bezorging: Beanke Drent
036 537 76 07, be20rging@filmwykkrant.nl
Zakelijke advertenties: Wim van der Veldt
036 535 39 40. advertenties@filmwijkkrant.nl
Druk: PlantijnCasparie, Almere
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De redactie legt zich neer
ii het 60e nummer

Tekst: Laura Vlaanderen. Fotografie: Paul Albers
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Even voorstellen: Van boven naar beneden, van links naar rechts
Wim van der Veldt, Berthilde Lammertink, Connie Franssen, Laura
Vlaanderen, Simone Koorn, Marcel Kolder, Henny van Doren, Mare
Puyk en Mariëlle Mulder. Afwezig: Herma van Laar (tekst) en Beanke
Drent (coördinatie distributie).

Tekst: Berthilde Lammertink

... er op 1 oktober 2005:
22 mannelijke Filmwijkers van 60 jaar waren?
in heel Almere 588 mannen van 60 jaar waren?
32 vrouwelijke Filmwijkers van 60 jaar waren?
in heel Almere 566 vrouwen 60 jaar waren?
63 Filmwijkers op huisnummer 60 woonden?
in heel Almere 968 mensen op huisnummer 60 woonden?
drie echtparen in Filmwijk 60 jaar getrouwd waren?
in heel Almere 20 echtparen 60 jaar getrouwd waren?
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FC Omniland
versus de Filmwijkers

ve filmwijkers zitten In grote
getale in het brandnieuwe
/S) stadion van Omniland M

Pe laatste tactieken worden doorgesproken door Wim van der Veldt.
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Mare schiet aangemoedigd
door Berthilde en Mariëlle.
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Met een groot feest
sluit Marcel deze
overwinning af

De creatiefste

Tekst: Mariëlle Mulder. Fotografie: www.filmwijkparade.nl,
Marcel Kolder en Mare Puyk

Zondagmiddag 2 oktober, de zon

minimuseum in te houden. Boven de

Gluren bij de buren

schijnt, de oranje vlaggetjes hangen.

kelder werd flink gekleid. Zeker 75

Doorgelopen naar de Hollywoodlaan,

Het is een feit: de FilmwijkParade is

kinderen hebben meer dan 30 kilo klei in

alwaar luidkeels werd meegezongen

gestart. De straten van het Bouwrai

hun handen gehad. De resultaten hadden

met het Filmwijklied. Op straat treffen

gedeelte van Filmwijk lopen vol

de vorm van potten, pijlpunten, maar

oude bekenden elkaar. Bezoekers wijzen

met mensen, Filmwijkers en niet

ook heel erg veel Dino's. Uiteindelijk was

elkaar enthousiast waar je echt eventjes

Filmwijkers. Eén ding hebben ze

dit deel van de parade een succesvolle

naar toe moet gaan. ledereen geniet

tocht naar het verleden."

van het festijn. Wij wandelen rustig

gemeen, allen lopen ze met een

verder naar de Humphrey Bogartstraat,

plattegrond van de wijk en stappen

waar we ook in twee huizen konden

ze brutaal andermans huizen binnen.

Passie in de James Stewartstraat

Een impressie.

En verderop in de James Stewartstraat

binnenkijken. Dat wil zeggen: bij de

stond de deur van Connie en Frank

één konden we prachtige aquarellen

De kolderkelder

open. "We waren van plan ieder uur

van Simone bewonderen en het andere

We starten In de James Stewartstraat,

tien minuten een tangodemonstratie

fungeerde als een verzamelpunt om de

In de kelder van Marcel en Michelle:

te geven en tussendoor lekker zelf de

wijk weer in te gaan. Bert Klinker, gids

" 115.000 jaar geleden liepen er in

wijk in te gaan. De realiteit was anders.

bij het Gilde, heeft tijdens de parade drie

onze Filmwijk nijlpaarden, wolharige

De trappen stonden vol Filmwijkers, de

rondleidingen verzorgd. Het bijzondere

neushoorns, mammoeten, leeuwen

bank zat vol, de tafel, de keuken... En wij

hierbij was, behalve de architectonische

en ander gespuis rond. 10.000 jaar

dansten er tussendoor. Inderdaad tango:

buitenkant, ook het interieur van enkele

geleden werd dat aangevuld met onze

niet de ballroom versie maar de enige

huizen/gebouwen kon worden bekeken.

voorouders. Slechts een paar duizend

echte authentieke Argentijnse tango.

Ook Humphrey Bogartstraat 18: "Op

jaar geleden is de Zuiderzee pas ontstaan

Doen we al jaren en deden dat tijdens

een gegeven moment liepen er wel 40

in zijn huidige vorm. Daarvoor was het

de FilmwijkParade met veel liefde voor

mensen door ons huis. ledereen was

'gewoon land'. Jammer genoeg waren

dankbaar Filmwijkpubliek. En dat er geen

geïnteresseerd in het verhaal achter het

er geen Dino's te zien in de kelder.

helikopter met Maxima op het grasveld

ontwerp.Zowel interieur als exterieur

Maar wél een hele mooie collectie

voor de deur landde, deed niets af aan

werd bewonderd, ledereen was

oude voorwerpen. Van pijlpunten tot

de feestvreugde. Volgend jaar doen we

enthousiast over deze vorm van 'gluren

Romeinse potten. Van Mammoetwervels

weer mee, maar laten we er dan een

bij de buren'."

tot slagtanden. De uit de hand gelopen

weekendparade van maken. Kunnen we

hobby van ons (Michelle, Marcel en

echt even de wijk in tussen de optredens

Geheugen van Almere

broer Anthony) bleek zowaar een

door!"

In een huis aan de James Deanhof had

het Geheugen van Almere een plaats

de maandelijkse nieuwsbrief. Het was

gekregen. "De familie die daar woont

lekker druk en we hadden het goed druk

had heel gastvrij hun huis voor die

met iedereen te woord te staan."

middag ter beschikking gesteld. Video,
film, folders, verhalen inzien het was

Dankjewel Filmwijkers

allemaal mogelijk. De huiskamer werd

Tot slot organisator Henk van den

omgetoverd in een informatiecentrum

Einden: "Wat een geweldige dag

van Het Geheugen van Almere.

hebben we met z'n allen beleefd op

Ter plekke vertelden mensen hun

2 oktober. Dit had ik in mijn stoutste

verhaal dat werd opgetekend door

dromen niet gedroomd. Alles verliep

de aanwezige verhalenverzamelaars.

vlekkeloos, zelfs het mooie weer

Binnenkort staat er vast weer meer

hebben we afgedwongen, ledereen die

geschiedenis uit de Filmwijk op de

heeft meegewerkt en bijgedragen aan

site (zie www.geheugenvanalmere.nl).

de FilmwijkParade: heel veel oprecht

Tevens zijn veel contacten gelegd om

gemeende dank. Zonder jullie was het

op een later moment nog in gesprek

nooit gelukt. We kunnen ons met recht

te komen. Mensen schreven zich in op

de creatiefste wijk van Almere noemen!"

Het Filmwijklied

Tekst: Wilma Hofman en Simone Koorn.

Op de wijze van Aan de Amsterdamse grachten
Er ligt in Almere-Stad een prachtige wijk / Bewoners voelen zich daar de
koning te rijk / De huizen vallen hier op, ze zijn echt apart / Voor ieder die
hier kwam wonen een nieuwe start
Je kunt hier fietsen, varen / Ook is er een strand / E r is hier volop ruimte / In
't water en op 't land
Refrein;
Ja, de Filmwijk is ons stekkie / Ik heb heel mijn hart voor altijd verpand /
Aan dit mooie, groene plekkie / 't Is de mooiste wijk van het land / Want
wie heeft er nu als buurman / 'n Acteur, actrice, noemt u maar op / Audrey
Hepburn, Marty Feldman / Ja, we wonen tussen de top
In 't buurthuis is er voor ieder heel veel te doen / G a kijken en meld je aan
op 't Disneyplantsoen / Caleidoscoop, Bombardon en de Polygoon / Zijn
scholen in onze wijk voor dochter en zoon
En onze peuters, kleuters / Spelen veilig op straat / Gaan van de hoge
glijbaan / Weet jij hoe hard dat wel gaat
Herhaling refrein
Bewoners van deze buurt zijn heel creatief / Filmwijkparade een prachtig
initiatief / Schilderen, dansen en koken, volop muziek / Wonen in Filmwijk
dat is en blijft heel uniek
Want welke wijk in Holland / Heeft er zijn eigen krant/ 'n glossy met
Filmwijknieuwtjes / Het is altijd interessant
Herhaling refrein
Filmwijkkrant 60 - december 2005
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Bretels
Frits is trots bestuurslid van de Almeerse
vriendenkring klassiekers en bezit een
perfect gerestaureerde zwarte Citroen
Traction Avant uit 1953. Hij sleutelt met
genoegen aan zijn wagen. Je moet ook
een beetje gek zijn om er zoveel tijd in
te steken. Op zijn oprit staat ook een
Dafje uit de jaren '60. Waarschijnlijk
in zijn achteruit geparkeerd. Want dit
Hollandse fabrikaat reed even hard
achteruit als vooruit. Dankzij zijn
'bretels' (de twee aandrijfriemen).

'i

Frits kwam voor de foto met een
Alpino-petje op. Echt op zijn Frans.
De Traction Avant is vanwege zijn

Oude knarren uit
de Jaren zestig

Tekst: Marcel Kolder. Fotografie: Mare Puyk.

voorwielaandrijving een unicum. In 1954
rolde de laatste Traction van de lopende
band. Hij werd in 1955 opgevolgd door
een legende op wielen. De Citroën DS.

Strijkijzer
Marcel is eigenaar van een luxe Pallas
uit 1967. Op de Parijse Autosalon van

Welke twee dingen hebben Frits

Amazone

de Heij, John van Diepen en Marcel

Gelukkig staan er ook andere klassiekers

17.000 verkocht. De 'snoek' of

Kolder gemeen? De passie voor

in de wijk. Bijvoorbeeld de mooie Volvo

'strijkijzer' werd precies 50 jaar geleden

hun klassieke auto's én het feit

Amazone Coupé van John van Diepen.

geïntroduceerd. In Parijs stonden dit

dat ze in de Filmwijk wonen. Of

John is vooral blij met de klassieke

jaar op zondag 9 oktober meer dan

hun echtgenotes deze verslavende

caravan die achter zijn Amazone uit

3000 DS'sen onder de Eiffeltoren,

hobby hun in dank afnemen, wilden

1966 hangt. Deze is uit hetzelfde jaar.

waarvan 800 Hollandse Snoeken. Bij de

de heren niet vertellen. Maar het

Een aluminium buitenkant met een

introductie stonden de vele innovaties

is opmerkelijk dat de Filmwijk

heel mooi warm houten interieur. De

centraal. Een hydraulisch systeem voor

een meer dan gemiddeld aantal

caravan liet hij in dezelfde beige kleur

vering, het stuur- en rembekrachtigings-

klassiekers kent.

als zijn auto spuiten. De Zweedse auto

mechanisme en het schakelde ook de

koos hij omdat hij als ondernemer

halfautomatische versnellingsbak. Maar

Frietenkar

een betrouwbare klassieker wilde

vooral de fantastische vormgeving en

Er Is een hoog 'Cltroên-gehalte' In

die hem probleemloos naar zijn

het heerlijke 'zwevende' weggedrag

onze wijk. We signaleerden een HY (de

klanten kon brengen én naar zijn

bekoorde de vele koperp.' De DS was

geribbelde 'frietenkar') en een 2CV-tje

vakantiebestemming. De Volvo

zijn tijd zover VG

('het lelijke eendje'). Misschien komt dat

Amazone is in 1957 ontworpen, als

zonder al te ve

door de Nederlandse stamvader. Roelof

vervanger van de 'kattenrug'. De

geproduceerd.

Limoenman werd in Nederland geboren
en veranderde zijn naam in Citroen
toen hij naar Frankrijk verhuisde. Ziji?

az

oktober 1955 werden er ongezien

t hij tot 1974
erd

eeii mooie auto, en dat
en. Vanwege zijn
nog veel rijden.

zoon verfraaide zijn naam door
puntjes boven te zetten. Andre G u l
begon in 1919 Citroëns te bouwe

Sim

IK

m mwm

Tekst: Laura Vlaanderen. Foto: eigen archief.

Optimggl Vitgg
Pi-gkti[l< vooi- Emotionele en
fysieke Vitaliteit

" Pol-fijn 4ooi- het leven "

Peter Rietdijk en Jan Kiewiet zijn I september 2005 vertrokken vanuit de
James Stewartstraat in Almere en zijn 17 september 2005 in Viana do Castelo
(Portugal) aangekomen. Een fietstocht van 2760 km. Daarbij is 5000 euro
opgehaald voor een ziekenhuis in Viana. Peter, een Filmwijker om trots op te
zijn! Voor meer informatie: www.fietsennaarportugal.web-log.nl.

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
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Voor mensen 4ie
• niet lekkei- in bun vel zitten
• last hebben van sti-ess
• zich futloos voelen
• willen stoppen met i-oken of snoepen
• angst hebben vooi- 4e tandarts
• fobieën of paniekaanvallen hebben
• hun boosheid niet los kunnen laten
• relatieproblemen hebben
• sukkelen met hun gezondheid
• faalangst/examenvrees hebben
• zwanger willen woeden
• al van alles geprobeerd hebben
Voor kinderen met
• leer- en/of gedragsstoornissen
• sociaal-emotionele problemen
• concentratieprobiemen
• watervrees
Wilt u uw onverwerkte emoties opruimen en bglgns in uw leven brengens*
Bel nu!!
Drs. Ellen Blad.
NEl-practitioner en orthopedagoog
James Stewartstraat 631525 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

Zondag is voetbaidag

in het park

Mijn hart ligt bij de jeugd

Tekst en fotografie: Herma van der Laar.

De Filmwijk is ons thuis. Veel

kennen. Ze durfden niet te vragen of ze

aan te doen. Twee keer per week geef

mensen hebben er een bijzonder

de bal terug konden krijgen. Ik zei "pak

ik kickboksles in het Filmwijkcentrum.

plekje, waar een verhaal aan vastzit.

hem nou maar gewoon". We zijn samen

Jongeren van 4 tot 20 jaar doen mee.

Een meubelstuk, een visstek, een

gaan voetballen op het veldje naast de

Op maandag- en woensdagmiddag

hoekje in huis of tuin.

skatebaan. Daar staan twee metalen

is er nog plek trouwens. De ouders
moeten wel toestemming geven en

Marion Scholsberg is Filmwijker

voetbaldoelen. De hondenbezitters

sinds 2004 en vertelt over 'zijn'

houden er gelukkig goed rekening mee.

het kost 10,- euro per 3 maanden. De

voetbalveld en jeugdteams. Geboren

Er kwamen steeds meer kinderen mee

Schoor zorgt voor de handschoenen
en de scheenbeschermers. Bij Budo-Fit

in 1960, past Marion Scholsberg heel

doen. Nu zijn er zo'n 50 jongens en

goed in het zestigste nummer van

meisjes die zondags meetrainen. We

aan de Markerkant krijg je korting als

deze krant.

doen ook aan toernooien mee en hebben

je in ons buurthuis traint. Kickboksen

nu negen teams van zeven spelers. Bij

mag je niet op straat doen. Het is een

"Een jaar geleden kwamen we In

een toernooi kan ik nog best wat hulp

verdedigingsvechtsport. Het lijkt op

Filmwijk wonen met onze 3 dochters. Ik

gebruiken van ouders. Bijvoorbeeld voor

boksen maar je benen mogen ook mee

vond het geweldig hoe de leerkrachten

het vervoer of het smeren van broodjes.

doen. We zijn veel bezig met de regels.

van basisschool de Caleidoscoop alles

Op het Lumière festival afgelopen

Discipline en respect voor andere

over de nieuwe school uitlegden.

september wonnen we vijf van de

mensen, dat soort dingen. De jongens

En meester Frits de sportleraar is

zeven bekers! Het gaat er niet om wat

zijn soms zo fel in hun training. Ik zeg dan

fantastisch: zijn hart ligt bij de kinderen.

je wint maar om samen sporten. Veel

'het zijn je teamgenoten! Je moet je leren

De wijk vond ik er goed uit zien. Eerst

jongeren kunnen niet naar een sportclub

beheersen'.

zag ik namelijk de hangjongeren nog niet.

omdat het te duur is of omdat er een

Maar later ontmoette ik kinderen die

wachtlijst is. Dat voetbalveld is een

buiten rondhingen en zich verveelden.

mooie plek maar de grond is niet egaal.

Sommige buurtbewoners vinden dat

Er zitten nogal wat kuilen in. Iemand

bedreigend. Door de bal die in onze tuin

van het Platform Filmwijk heeft met

terecht kwam heb ik de jongens leren

me gepraat en hij gaat proberen er iets

Ik heb zelf een moeilijke jeugd gehad en
ik probeer de jongeren met sporten te
helpen. M'n hart ligt bij de jeugd; het is
onze toekomst straks!"

Marion Scholsberg:
staand, tweede
van rechts

Wm

m
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(advertenties)

PRAKTIJK VOOR
VOETREFLEXZONE
THERAPIE
:•

Ingrid Lunde
Gediplomeerd voetreflex

Pijn, moe, depressief, last van 'burn

Praktijk Fysiotherapie
E.J. Goes

therapeut

out'gehad?

Probeer dan eens voetreflextherapie.
Reflextherapie gaat er vanuit dat lichaam en geest één zijn.
Als het één uit balans is, is er een verstoorde harmonie in die
eenheid. Door voetreflexbehandelingen kunnen verstoringen die
zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven.

Wij gaan per 1 juni 2005 verhuizen naar Almere-Buiten.

Enkele voorbeelden die met succes kunnen worden verholpen zijn:
Maag- en darmklachten (spastische darm), hoofdpijn,
rug-, schouder- en nekklachten, tennisarm, stress, allergie,
reumatische klachten, menstruatieklachten, enz.

F i l m w i j k k r a n t 60 - december 2005

Ook 's avonds kunt u zich bij ons laten behandelen.
Voor afspraken blijven wij onder ons oude telefoonnummer,
036 - 535 44 22 bereikbaar.

Bel voor informatie of het maken van een afspraak:
Ingrid Lunde
Truffautstraat 44 Almere (Filmwijk-Zuid)
Tel. 036-545 1448
e-mailadres: ingridlunde@tiscali.nl
www.ingridlunde.mysites.nl

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

Praktijk Fysiotherapie E.J. Goes

<4-

Oud adres
James Stewartstr. 260
1325 JN Almere

Nieuw adres
Rodosstr. 13-14
1339VD Almere-Buiten
(Eilandenbuurt)

De Stroat: de

Cinemadreef

De jaren zestig van de cinema

Tekst: Herma van Laar en Simone Koorn. Fotografie: Mare Puyk. Grafische bewerking: Marcel Kolder.

Een bloeitijd van spektakelfilms

De Cinemadreef is de weg die onze

scholen en universiteiten werd radicaler.

wijk in tweeën snijdt. Hij loopt van

Studenten demonstreerden tegen het

Ingmar Bergman stimuleerde de

de Veluwedreef naar het centrum

overheidsbeleid, de Vietnamoorlog

filmproductie in Zweden en in Italië

van de stad. Aan weerszijden loopt

en het conformisme. Hoewel de

was bijvoorbeeld Paolo Pasolini een

een parallelweg met verschillende

ontwikkelingen in de wereld niet overal

nieuw talent. Hollywood had in artistiek

soorten hoogbouw.

hetzelfde verliepen, was er één ding

opzicht een achterstand ten opzichte van

duidelijk: het was afgelopen met de

Europa. Toch bleven de Verenigde Staten

Voor dit zestigste nummer nemen

romantische cinema, het modernisme

de internationale filmmarkt domineren

we een duik in de filmgeschiedenis.

was in opkomst.

omdat hun filmindustrie geweldig was

Zijn de jaren zestig uit de cinema
ook vertegenwoordigd in onze wijk?

georganiseerd. David Lean maakte
Van sexy naar seks

grootscheepse producties zoals Lowrence

De straten tegen de spoorlijn zijn

In de Nederlandse film zie je echter

OfArabia en Dr. Zhivago en Billy Wilder

vernoemd naar acteurs en filmers van

weinig terug van die verschuiving

had grote successen met Some likerthot,

vóór de oorlog zoals Charlie Chaplin

naar links in politiek Nederland. De

met Marilyn Monroe. Oscar winnende

en Bud Abbot. Maar ten zuiden van de

vaderlandse speelfilms waren in de

films uit de jaren zestig zijn o.a. West Scfe

Cinemadreef begint het: Louis de Funes,

jaren zestig niet zo heel bijzonder.

Stoiy en The Sound OfMjsic.

Lucille Ball en Danny Kaye zijn typische

Bert Haanstra maakte eind jaren '50

jaren zestig acteurs. Maar ook verder de

wel de succesvolle speelfilm Fanfare.

wijk in zijn er opvallend veel acteurs en

En Wim Verstappen en Pim de la Parra

zoveel sterren uit de zestiger jaren

filmers uit die periode: Ingrid Bergman,

stimuleerden het filmklimaat met hun

vernoemd zijn in onze wijk. Voor een

Joris Ivens, Pasolini, Hitchcock en nog

eigen productiemaatschappij Scorpio. In

vernoeming van een straat wordt

vele anderen. Goedbeschouwd is het

de loop van de jaren zestig veranderde

meestal als voorwaarde gesteld dat de

overgrote deel afkomstig uit de jaren

de erotiek in de speelfilms van karakter:

vernoemde niet meer in leven is. De

zestig.

sexy werd seks. Op de valreep komt in

sterren uit de zestiger jaren maakten

1969 de erotische film Obsessions uit.

dus veel kans. Sterren als Bruce Willis

Weg met de romantische cinema

Een opmaat voor de zeventiger jaren

en Meryl Streep waren wat dat betreft

De 'sixties' zijn in de filmgeschiedenis

die voor de Nederlandse film de gouden

kansloos....

een heftige periode. De jeugd op

jaren zoudefïïVvorden.

Toch is het niet zo merkwaardig dat
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Lumièrefestival,
multicultifeest
Tekst: Henny van Doren. Fotografie: Mare Puyk.
Dit najaar leek de Filmwijk in het teken van de
straatfestivals te staan. Op zaterdag 17 september

I

werden veel Filmwijkers door muziekklanken richting
Lumièrepark gelokt. Het buurtcomité Filmwijk Muziek
Kunst en Kuituurkaravaan (FMKK) onder auspiciën van
de Stichting Platform Filmwijk organiseerde voor de
eerste keer het Lumièreparkfestival.
Klein Kwakoe
Op het grote veld bij de speelheuvel stonden diverse podia,
tenten en kraampjes bemensd door vooral Surinamers en
Anitllianen. Het leek wel een klein Kwakoe in Almere. Diverse

X

geuren nodigden de mensen uit tot het proeven van lekkere
hapjes en op de podia lieten diverse muziekgroepen zich van
hun beste kant zien en horen. Er was een kunstenares die met
de kinderen schilderde in een tent. Bij een andere kraam kon
je je haren laten doen en zestien verschillende voetbalteams
speelden een toernooi op het grote veld bij de heuvel.
Vooral voor jongeren
De inititiatiefnemer van het Lumièreparkfestival, Glen
Leeuwin, is een gedreven man met een warm hart voor
jongeren. "De doelgroep van het festival is deugd. Als je
jongeren van de straat wil houden moet je ze bezigheden
bieden. Je moet voorkomen dat ze ontsporen, dus biedt ze
wat." In het gemeentelijk blad van Stadsdeel Oost zag hij
de oproep of er mensen bereid waren om een buurtfeest
te organiseren. Hij diende een plan in en kreeg subsidie
met steun van de mensen van het platform is hij aan de slag
gegaan. Filmwijk Muziek Kunst en Kuituurkaravaan was een
feit. "De jongeren in de wijk motiveren om iets met muziek en
kunst te gaan doen. Dat was de onderliggende gedachte om
te komen tot het festival in het Lumièrepark." Zomaar op het
podium gaan staan, was er niet bij. Er was een heuse selectie.
"De voorrondes van het Jongerenpodium werden gehouden in

de podia werden te laat geleverd en de aggregaat viel telkens

het Filmwijkcentrum," vertelt Glen. "En de finalisten mochten

uit en niet alle groepen konden optreden. De toiletten waren

optreden op de podia tijdens het festival. De voorrondes

een paar weken na het festival nog niet opgehaald. "Na afloop

boden plaats aan jonge artiesten op het gebied van zang, dans,

ben je blij dat er geen vervelende dingen zijn gebeurd. Alles

schilderen, theater, kortom een multi disciplinair kunstpodium.

was goed afgesproken met de politie. Zondag ben ik nog

Het plan van een buurtfeest groeide uit tot een Filmwijk

terug gegaan om rommel op te ruimen." Glen Leeuwin wil het

overstijgend festival. De subsidie was enkel voor de wijk,

festival graag maken tot een jaarlijks terugkerend festijn, liefst

daarom zijn er meerdere sponsors gezocht."

een zaterdag en zondag in juni. Zijn idee is om meer jongeren
erbij te betrekken, jongeren uit alle bevolkingsgroepen.

Volgend jaar weer!

Daarom wil hij contacten leggen met het CKV zodat er ook

Het was een groot feest waar veel bij kwam kijken. Glen

andere muziekgroepen en bandjes komen optreden. Glen wil

kreeg hulp van andere vrijwilligers uit de wijk. Mensen die

graag dat het uitgroeit tot een multicultureel festival: "Een

goud waard zijn voor de Filmwijk. De organisatie is een grote

feest voor allochtonen en autochtonen."

klus, en heeft een paar maanden veel van de vrije tijd van de
vrijwilligers gekost. Dit jaar waren er nog wat kinderziektes.
Filmwijkkrant 60 - december 2005
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Ingezonden mededelingen
van Platform Filmwijk

Opgeruimd
staat netjes!
Opgeruimd staat netjes!

bestuur van het Platform naar aanleiding van de enquête een

Hondenpoep blijft nog steeds ergernis nummer I. Je kunt met

schriftelijk verzoek ingediend om te komen tot een trimbaan en

een schepje achter de hond aanlopen, maar waar laat je de

een kinderboerderij in het Laterna Magikapark. Via de website

troep. In Las Palmas op Gran Canaria zagen we deze oplossing.

houden we u op de hoogte van de voortgang

Kan dat misschien ook in Almere?
Plannen Meeresteinkade en Lumièrepark stap dichterbij
Nieuw bestuur door partners gekozen

Het College van Gedeputeerde Staten heeft een verklaring

Op 22 november 2002 werd het Platform Filmwijk opgericht.

van geen bezwaar afgegeven voor de verlegging van de

Het was oorspronkelijk een initiatief van Bewoners Belangen

Meeresteinkade en de Stadswetering. Hierdoor is de

Oscarlaan en de belangengroep CINEBUS. Een groep

inpoldering van een stukje Weerwater, waarvoor een even

enthousiaste vrijwilligers heeft het Platform de afgelopen drie

groot stuk van het Lumièrepark moet wijken, een stap

jaar handen en voeten gegeven. Min of meer noodgedwongen

dichterbij gekomen. De aanvraag van de gemeente Almere ging

- er was nog niemand anders - vormden de initiatiefnemers

vergezeld van 144 zienswijzen (bezwaren) van omwonenden

uit eigen gelederen een bestuur. Het is echter van het begin af

en bewoners van de Filmwijk. De bezwaarmakers zijn zeer

de bedoeling geweest, door de partners een bestuur te laten

teleurgesteld, dat Gedeputeerde Staten de antwoorden van

kiezen. Die bestuursverkiezing vond plaats tijdens de algemene

Burgemeester en Wethouders op deze zienswijzen voor

partnervergadering, die op 21 november werd gehouden.

zoete koek hebben geslikt. Zij hadden er - misschien tegen

Aangezien de kopij voor deze Filmwijkkrant vóór 21 november

beter weten in - op gehoopt, dat de provincie bij de gemeente

gereed moest zijn, kunnen we hierover in deze krant niets

Almere zou aandringen op het doen van enige concessies.

melden. Wij verwijzen u daarvoor naar onze internetsite w w w .
filmwijk.net.

Tijdens de vergadering van 21 november is ook een toelichting
gegeven op resultaten van de enquête en de wijkschouw in
Filmwljk-Noord. Aan de hand van enquête en wijkschouw heeft
het Platform een duidelijk beeld gekregen van wat er in de wijk
leeft en waar eventuele pijnpunten zitten. Een aantal wensen,
die uit de enquête in Filmwijk-Zuid naar voren kwamen, zijn
inmiddels gerealiseerd. Het verslag van de enquête in FilmwljkNoord is aangeboden aan het Stadsdeelkantoor. Ook heeft het
Filmwijkkrant 60 - december 2005
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Daar was echter geen sprake van, het verkrijgen van een
orthogonale structuur van het stadscentrum spreekt de
bestuurders meer aan dan het behoud van het karakter van de
Filmwijk en het Lumièrepark . De bezwaarmakers bestuderen

Stichting

Platform Filmwijk
Almere

de mogelijkheden die nog over zijn, om de plannen tegen te
houden.
Bewoners Oscarlaan steken handen uit de mouwen
VIP-ontvangst voor bestuur Platform

Een goed voorbeeld van een bewonersintiatief, dat door

Het bestuur van het Platform heeft op de Landelijke Politiedag

het Platform werd ondersteund is het opknappen van de

een bezoek gebracht aan het politiebureau aan de Baljuwstraat.

groenvoorziening rond de flats aan de Oscarlaan. Met financiële

Het bijna voltallige bestuur werd die dag als VIP-gast

steun van het Stadsdeelkantoor en woningbouwvereniging

ontvangen en kon een uitgebreid kijkje achter de schermen

Goede Stede hebben bewoners het groen opgeknapt. Er

van het politiewerk nemen. De chef van de basiseenheid

werden nieuwe hekwerken geplaatst, struiken geplant en

Almere Stad-Oost, Jan Maarsingh, beklemtoonde hierbij het

de rozen kregen een andere plek. Ook werden in de perken

grote belang van goede contacten tussen politie en burgerij.

bloembollen geplant. De bewoners gaan het groen in de

Bewonersplatformen vindt hij daarbij uitermate waardevol.

toekomst zelf onderhouden.

Zij kunnen als eerste de problemen in de wijk signaleren.
Een goede samenwerking is dan ook voor beide partijen van

Stichting Lumière gaat evenementen organiseren

belang. Maarsingh wees de bestuursleden er nog eens op hoe

Het succes van het op 17 september gehouden

belangrijk het is altijd aangifte te doen van een overtreding of

Lumièreparkfestival heeft de organisatoren doen besluiten

misdrijf. Die ene aangifte kan soms de doorslag geven bij een

een aparte stichting op te richten, die festiviteiten gaat

onderzoek naar een reeks misdrijven.

organiseren voor bewoners van de Filmwijk. "Hoewel bij het

Op dit moment vindt er bij de Almeerse politie een

Lumièreparkfestival eigenlijk alles mis liep wat maar mis kon

verschuiving in functies plaats. Er komt voor de Filmwijk een

gaan", zegt Glenn Leeuwin, voorzitter van de nieuwe stichting,

nieuwe wijkagent. Zodra bekend is, wie dat gaat worden,

"kregen we toch van alle kanten enthousiaste reacties. Dat

wordt u hierover geïnformeerd via onze website.

heeft ons doen besluiten deze stichting op te richten". Bij het

De contacten met de politie zullen de komende tijd

Lumièreparkfestival zat inderdaad alles tegen. De weermannen

geïntensiveerd worden. De coördinator van de wijkteams

voorspelden regen, die weliswaar de nacht tevoren viel, maar

krijgt daarom binnenkort de uitslag van de gehouden enquêtes

toch zorgde voor een zodanig drassig terrein, dat de wagen

aangeboden.

met het podium erin bleef steken. Het gehuurde aggregaat
weigerde dienst, waardoor het feest pas uren later kon

Oproep

beginnen, maar het improvisatietalent van de organisatoren

Het bestuur van het Platform is op zoek naar mensen,

zorgde ervoor, dat de bezoekers toch met een tevreden gevoel

die ideeën hebben om hun leefomgeving te verbeteren

huiswaarts konden gaan. Leeuwin heeft zich de kritiek van

op het gebied van de groenvoorziening, veiligheid,

een aantal bezoekers aangetrokken, dat het feest te veel op

vandalismebestrijding, noem maar op. En mensen die

de Surinaamse gemeenschap zou zijn gericht. Hij denkt, dat

andere buurtbewoners daarvoor kunnen interesseren

als de programmering wat wordt aangepast ook meer Turkse,

en willen meehelpen die plannen uit te voeren die met

Marokkaanse en autochtone bezoekers op het feest af zullen

ondersteuning van het Platform Filmwijk willen zien of de

komen. Want zijn opzet is juist een multicultureel feest, waar

wensen uitvoerbaar zijn.

iedere bewoner van de Filmwijk iets van zijn gading kan vinden.
De komende tijd wil men ook festiviteiten organiseren voor

Het Platform wil helpen uw project onder de
aandacht te brengen van het Stadsdeelkantoor of
uw woningbouwvereniging. Denkt u ook eens mee
over: Verbetering en opknappen van speeltoestellen
op de kinderspeelplaatsen, het groenonderhoud, de
wijkschoonmaakdagen (de volgende is op I april 2006 en dat

bepaalde doelgroepen als ouderen of kinderen. "Maar het
grote Lumièreparkfestival moet een jaarlijkse traditie worden",
zegt Leeuwin. "Liefst maken we er een meerdaags festival van."
De stichting Lumière werkt geheel zelfstandig, dus
onafhankelijk van het Platform, wel ondersteunen de beide
stichtingen elkaar waar dat maar kan.

is geen grap). U wilt graag de handen uit de mouwen steken
voor uw straat of wijk? Het Platform wil u met raad en daad
terzijde staan.

Filmwijkkrant 60 - december 2005
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Tandartsenpraktijk Operetteweg
Bij Tandartsenpraktijk Operetteweg kan U terecht voor:
• Algemene Tandheelkunde
• Kindertandheelkunde
• Cosmetische Tandheelkunde
• Mondhygiëne behandelingen
De praktijk is open tot 21:00 's avonds
In de kliniek wordt gewerkt volgens de hoogste kwaliteitseisen, de strengste hygiëne normen
en met de meest geavanceerde apparatuur. In de praktijk werken uitsluitend in Nederland
opgeleide tandartsen.
De praktijk is gevestigd in de Muziekwijk en is met de auto te bereiken via de Hollandsedreef.
Wij zitten op 5 minuten loopafstand van het NS -station Almere Muziekwijk.
U bent van harte welkom!

O

^TANDARTSENPRAKTIJK

OPERETTEWEG

Openingstijden: Ma-Di Vrij 11:00-21 ;00 en zaterdag 9:00 -17:00
Operetteweg 74, 1323 VC Almere | Telefoon 036 53 67 444 | Fax 036 54 98 040

Geef de pen door...

60+: De héle grote vakantie...
Tekst: W i m van der Veldt.

Na 4 0 j a a r w e r k e n (inclusief militaire

mogelijkheden. De Vrijwilligers Centrale Almere

dienst, dat had je toen nog!) komt de

(VCA) en het Gilde hebben een zeer gevarieerd

hele grote vakantie in zicht.

aanbod voor deze groep mensen.

Eerst is d a a r

de laatste dag van het arbeidzame leven.
A f s c h e i d n e m e n v a n collega's. B l o e m e n .
Cadeaus. En d a n b e n j e t h u i s .
Ophouden met werken is w e n n e n aan iets
nieuws. Je ritme wordt anders en j e hebt tijd
om eens rustig om j e heen te kijken. Niets moet
meer, alles mag. Reizen vind ik leuk. Eerst maar
eens twee maanden met de caravan trekken door
Italië. Florence, Siena, Rome, Reggio di Calabria
om maar enkele bezochte steden te noemen. En
toen ik terug kwam, lag het werk ver achter me.
In de zes jaar dat ik in Almere en in de Filmwijk
w o o n heb ik steeds meer tijd ingeruimd om

Inmiddels ben ik actief in het Gilde en organiseer
wandelingen, fietstochten en rondritten per
bus door Almere. Wist u dat er elke tweede
zaterdag van de maand een wandeling
door een interessant deel van Almere w o r d t
georganiseerd? (www.vca-almere.nl) Om mijn
kennis up to date te houden heb Ik contact
met het CASLa (Centrum voor Architectuur,
Stedenbouw en Landschap van Almere). Daar
volg ik ook een korte cursus over de architectuur
in Almere. Op een gegeven moment weten meer
mensen j e te vinden en is de week gevuld met
diverse
leuke klussen.

activiteiten te ondernemen in de eigen stad. Ik
wist immers dat de periode van alleen maar vrije

Tussen al deze zaken zorg ik voor voldoende

tijd zich binnenkort zou aandienen. Zo kwam ik

tijd om langere tijd met of zonder caravan te

ook terecht in de redactie van dit blad. Daardoor

genieten van mooie streken. Het is goed toeven

leerde ik de wijk, de stad en veie mensen in

als 60+er in Almere. Voor iedere vrijwilliger is er

die stad kennen. Langzaam ontwikkelde ik ook

wel iets leuks te vinden.

gedachten wat j e ais vrijwilliger zou kunnen
betekenen. Wat dat betreft heeft Almere zeer vele

Wim

Rimani te Stesso
Blijf jezelf
Dat is d e basis v o o r een b e h a n d e l i n g
bij u w s c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t e .
/
Schoonheid komt van binnenuit. Rimani te Stesso
helpt u om expressie te geven aan uw schoonheid.
Rimani te Stesso staat voor kwaliteit, ontspanning en
persoonlijkheid. Hecht u hier ook veel waarde aan?
Bel dan voor een afspraak.

.^IMlll te Stesso

M a n d a r i j n s t r a a t 15, 1326 GD A l m e r e . 0 3 6 8 4 4 71 15, w w w . r i m a n i t e s t e s s o . n l
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Healthfit C e
Waarom pas 1 januari
starten met
goede voornemens?

Wat bieden wij:
Cardiofitness

HealthFit Center Almere is e e n modern
groepslessen trainingscentrum, waar j e
ook individueel kunt fitnessen en
cardiofitnessen. Sleutelwoorden binnen
het HealthFit Center concept kan m e n
terugvinden in de voortdurende p e r s o o n lijke begeleiding, e e n hoog s e r v i c e n i v e a u ,
kwaliteit, hygiëne, a f w i s s e l i n g , veiligheid,
efficiënt trainen en veel kennis op het
gebied v a n sport en gezondheid.

^ ^ E A L T H F I T CENTER ALMERE
Vrijdag avond 16 december
Street-dance show
20:00 - 22:00
Pencak Silat Demo
21:00-21:15
Zaterdag 17 december
Jeugd Fitness Gratis deelname 09:00 - 14:00
Street-dance Gratis deelname 11:00 - 12:00
Pencak Silat Gratis deelname 12:00 - 13:00
Zondag 18 december
Gratis sportwetenschappelijke testen.
Bel voor een afspraak (09:00 - 14:00)
Demo van alle Les Mills groeplessen
(10:00- 14:00)
Pencak Silat Gratis deelname
(13:00- 15:00)

t / m 18 december!

waarbij vooraf een fitheid profiel
wordt gemaakt door middel van
een test. Extra motivatie krijg je
door punten te verzamelen via het
pointsystem. Op deze manier kan
je je fitheidprofiel verbeteren. Dit is
het enige systeem dat sportwetenschappelijk onderbouwd is.
Nautilus fitnessapparatuur
voor functionele en tijdefficiënte
trainingsconcepten. Dit is uniek in
Almere! Je hoeft maar één set van
een aantal herhalingen te doen
om dezelfde trainingsresultaten te
behalen, in plaats van de gebruikelijke drie of vier sets.
Groot aanbod van leuke en goede
groepslessen waaronder BodyPump, BodyCombat, BodyAttack,
BodyJam, BodyBalance, Pilates,
Poweryoga, BBB, Steps, Spinning,
FiftyFit, Jeugdfit en streetdance.
Ervaren en enthousiaste instructeurs. Verder is ons centrum uitgerust met sauna's en kinderopvang.
Vind je dat het tijd wordt om er
tegenaan te gaan? Wil j e op een
verantwoorde en efficiënte wijze
met j e lichaam bezig zijn in een
gezellige en vriendelijke omgeving!
Sport j e nu, maar brengt het j e
niet de gewenste voldoening en/of
resultaat? Aarzel niet!
Bel voor een afspraak of kom langs
bij HealthFit Center Almere in Filmwijk boven de Vomar supermarkt.
Tel: 036 - 537 33 14.

nter A l m e r e
Boven de Vomar supermarkt!
Pencak Silat
Nieuw bij het HealthFit Center Pencak Silat (voor jeugd & volwassenen)
Is een doorlopende opleiding. Je begint met de zwarte band en legt via de gele, oranje, groene, blauwe, rode en bruine band je weg af naar de witte selendang. Tot en
met de groene band is er ieder 1/2 jaar een examen, daarna ieder jaar. Dus in circa
6 jaar kun je deelnemen aan het examen voor de 1ste trap. Na de blauwe band leer
je ook met diverse wapens omgaan. Naast de reguliere lessen worden er ook diverse
trainingen in de vrije natuur georganiseerd. Ook is het mogelijk om aan nationale en
internationale wedstrijden mee te doen. bovendien kan er ook deelgenomen worden
aan trainingsstages in Indonesië mits de persoon in kwestie er rijp voor is.
Duur 1 uur per les. Benodigdheden: kostuum, Thaise tok, karatehandschoenen,
scheenbeschermers.
Mede-eigenaar Regina Wilting: we zijn ruim
negen maanden open en nu al bewijst ons
concept haar succes. Voor iedereen is er wel
iets leuks te doen. Mensen komen uit Literatuurwijk, Muziekwijk, Almere-haven, Almerebuiten en andere wijken om bij ons te komen
sporten, terwijl we in de Filmwijk zitten! Niet
alleen de groepslessen staan voor resultaat en
fun, de instructeurs hebben zo'n kwaliteit en
ervaring in huis, dat deze combinatie bij elke
les te vinden is en dus uniek is in Almere.
Het is geweldig te zien dat een jongen die alleen met losse gewichten wilde trainen, nu niet
meer weg te slaan is uit de BodyPump; The
Pastest Way To Get In Shape. Deze les is een
gewichtstraining voor iedereen, wantje kunt
de gewichten aanpassen aan ieder niveau. Alles
gaat op de juiste plekken zitten, je wordt sterker
en je stofwisseling verhoogt waardoor je meer
vet gaat verbranden. Niet voor niets wordt deze
les al 7 keer! per week gegeven, deze les is erg
populair bij onze leden!
BodyCombat is een combinatie van boksen en
traptechnieken uit verschillende vechtsporten.
Ook deze les trekt mannen en vrouwen aan, de
muziek is opzwepend, je verlegt je grenzen,
je kunt er al je emoties in kwijt en het is de

BBB. Vooral buik, benen en billen moeten hard
werken, en er is een hoog calorie verbruik. Bovendien is het een effectief middel tegen stress
en heeft positieve effecten op het zelfvertrouwen, conditie en welzijnsgevoel. BodyPump
en BodyCombat zijn Les Mills programma's.
Alle programma's zijn stuk voor stuk ontwikkeld door experts op het gebied van fitness,
fysiotherapie, vechtsport, poweryoga en pilates,
en zorgen overal ter wereld voor een doorslaand
succes. De instructeurs zijn hiervoor speciaal
opgeleid. Andere spetterende programma's van
Les Mills die wij aanbieden zijn: BodyJam (een
sensationele high-intensity dance workout), BodyAttack (een atletische high-intensity workout,
met een hoog calorie verbruik) en BodyBalance
(een combinatie van poweryoga en pilates).
Sport je liever individueel'? Prima, dat kan ook!
Het pointsystem geeft je voldoende motivatie
om je doelen te bereiken.

Zet v a n d a a g uw goede v o o r n e m e n s om!

RLMmitKRANT
IN DIT

COLOFON
W e Rimwljkkrant Is ew gralls uitoave
Kan de wlllcvereniolng 'Rlmwilk'. De
flftnwtlWtrant vecichlint Sx per |aot en
wndt hul» oen hul> vetipreid ondet
^^pwoners van de Rimwljk.
Zingeving en pioduktie,
• • B e n der Haar en Olrk nanksteln

Vrriwilligers centrale Almere
Kindervakantie aclivifeiten

j:m

PlaHegrond von Filnwijk Zuid
Een buurthuis in de Fitmwlik?

^ H l e e « n en tekstuele Uidtagen
| | W l « e c t t tui hel redadleadtet,
S Btokker, Hollywoodlaan 09 tel.
^ ^ H i e n l g l n g 'Rlmwl|IC,
^ ^ B n « , Carin «an Hout
arti, MKy Heskes
Wtywooaiaaa tO. M S37S244
Hontaktperaonen werkgroepen:
Wqkkrant Simon Blokker
Mtlvltelten. Nlcollne Tijima
sielangenbeliarfiglng. Laes Kampier
Advertenties:
f Elty Swennen, James Stewartstraat 21
Tel
kleine annonces, gratis wat leden
(250 voor niet leden, zakelijke
' s (informeer naar de

•ïllil

IS dagen voor het
von de Rlmwl|kkrant
le worden bl) het
s. Dit blad venchllnt
februari, mei.» '
In de zomermaanden
verschijnen In de vorm
iwsbrief.
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In Close-up bekijken we de filmsterren achter
de straatnamen in de Filmwijk van nabij, deze
keer neemt Antoinette de Geus ons mee naar
het James Deanhof.

Me nttfcrrgzttaék

? JAMES DEAN
EASTOFEDEN
mA
ji RRts mm ussef .ELIA RAZAN—
/

. f A l X OSaODN

t U A KAZAN

James Byron Dean wordt op 8 februari 1931 geboren
in het Amerikaanse stadje Marion. In z'n eerste jaren
ontstaat er een sterke band met moeder MÜdred, die
graag een wonderkind van hem wil maken. Met
gedichten, viool- en danslessen hoopt ze dit te
bereiken.
Als James zes jaar is, verhuist het gezin naar Los
Angeles, ver weg van de rest van de familie. Drie jaar
later sterft moeder Dean na een efnstige ziekte. Vader
stuurt James naar een oom en tante op het platteland.
In plaats van te praten over z'n moeders dood ontwikkelt James een 'hartstocht voor gevaar'vMotorraces, joyriding op de traktor en stierenvephten boeien
hem enorm.
^
Op de highschool is hij een goede, sportieve leerling,
die graag voordraagt en toneelspeelt: Na het behalen
van z'n diploma studeert James recht en lichamelijke
opvoeding in Los Angeles. Zijn vrije tijd besteedt hij
helemaal aan drama. James wordt gebiologeerd door
Marion Brando en diens bijzondere manier van
acteren.
Op 20-jarige leeftijd besluit hij om naar New York te
gaan. Daar vindt hij een agente, Jane Deacy, die
audities en rolletjes in tvseries voor hem regelt. James
werkt hard. hij heeft veel geld nodig om zijn apartement en dure hobbies auto- en motorracen te kunnen
betalen. De eerste echte hoofdrol krijgt hij in de film
'East of Eden'. Hierin speelt hij de puber Cal, die
spijbelt, drinkt en problemen heeft met z'n vader.
James zelf is intussen ook een jongen die zich altijd
anders gedraagt dan van hem wordt verwacht. Hij
verzet zich tegen de maatschappij. De hoofdrol in
'Rebel without a cause' is hem dan ook op hef lijf
geschreven.;Van deze film, met als onderwerp de
jeugd die in opstand komt. zal James de vertoning
meer meemaken. Dat geldt ook voor z'n laatste rol
in de film 'Giant'. Hierin speelt hij een oliemagnaat,
naast acteurs als Rock Hudson en Liz Taylor.
Na het opnemen van deze drie films is 'James
een bekende naam in de filmwereld. Allerlei nk
rollen liggen op hem te wachten. Helaas heeft
niet meer kunnen spelen. Onderweg naar een
race verongelukt James, 24 jaar oud, bij een '•
met een kerencte auto.
Hj ligt begraven in Fairmount. Na zijn dood gi
James' laatste twee films h première. Hij wer
een onaantastbare filmheld voor velen. Hie—
de droom van zijn moeder toch nog uit.
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Naast de vele songs die gaan over of opgedragen zijn
aan James Dean, is er in Almere dus ook een straat
naar hem genoemd. Het James Deanhof ligt aan de
rand van het bouwrai-deel, gedeeltelijk aan het water.
De bouwstijl die we hier zien is goed te vergeSjken met
James Dean zelf: apart, vernieuwend en normen
doorbrekend.
De huizen staan namefijk niet in een rechte rij. maar
vormen een halve cirkel Dat biedt ruimte en privacy
aan de tuinkant en een intieme sfeer aan de voorkant,
waar een pleinfje is gemaakt, met kleine schuurtjes.
Maar dat is niet het enige bijzondere, de huizen staan
ook nog scheef. Ze hangen zogezegd richting het
pleintje. Veel bewoners vielen destijds gelijk voor de
huizen, met zo'n speciaal uiterlijk.
Toen ik ook even van binnen een kijkje mocht nemen,
zag ik de grote schuine glaspui. Prachtig!, dat was ook
de eerste reaktie toen de mensen hun huis kochten. Al
snel bleken er ook nadelen te zitten aan zo'n lap
schuin glas: in plaats van gordijnen moeten er lamellen
voor, die zowel boven- als onderaan vastzitten, dat is
kostbaar. Verder is het ramenwassen een hele klus.
Deze minpuntjes wegen voor de bewoners (jonge
mensen en een heleboel katterj niet op tegen de vele
positieve dingen en heel belangrijk daarbij is het goede
onderlinge contact tussen hen.
Ik kan u aanraden om tijdens een wandeling door de
wijk ook eens over het James Deanhof te bpen. Maar
denk eraan: door de ronde, overhangende bouw is
alles wat u op het plein zegt, in de huizen goed te
horen. Wees dus voorzichtig met uw commentaar!

s
Ü
O
X
Ui

O

Antoinette de Geus
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Bewoners van nr. 5,7 en 12: bedankt voor de leuke
reakties en informatie!
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Kort, kort, kort

Tekst: Connie Franssen.

Burgemeester Jorritsma
ontvangt 6 0 e krant
Op donderdagavond
15 december w o r d t dit
jubileumnummer in het
stadhuis overhandigd aan
Annemarie Jorritsma. Dit
gebeurt voorafgaand aan de
Politieke Markt, om 18.45 uur
in de Raadzaal. Bovendien
verzorgt de redactie die avond
een tentoonstelling van bijna
12 jaar Filmwijkkrant tijdens
de Politieke Markt. Uiteraard
is iedere Filmwijker van harte
welkom!
O v e r w i j k e r s , blijvers e n
h e t r e c h t in e i g e n h a n d
nemen
Op het veld naast Twin Parcs
in de James Stewartstraat
staan drie mooie bomen: twee
beuken en een populier.
Dit voorjaar wilden ze maar
niet groen worden. Kinderen
uit de straat gingen op
onderzoek uit en ontdekten
boorgaten in de stammen. Ze
zijn vergiftigd, was de toen
nogal voorbarige, sensationele
conclusie van de kinderen.
Maar...geen blaadje kwam er
aan de bomen die zomer. De
geruchtenstroom kwam op
gang. Bewoners uit Twins Pare
zouden niet meer tegen de
bomen aan willen kijken. De
bomen moesten dus om en
dit was een voorbereidende
stap van de gemeente. Dat
leek ons onwaarschijnlijk, want
deze drie bomen omhakken
betekent tegen de volgende
rij aan kijken en j e gaat toch
niet voor niets aan de rand van
een park w o n e n . . . Gemeente
gebeid. Het duurde even,
maar dit najaar belde de heer
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Rook van de gemeente met
de conclusie: de bomen zijn
vergiftigd. Hoogstwaarschijnlijk
met accuzuur. Volgens de heer
Rook w o r d t er dit voorjaar
beoordeeld of de bomen
gezond genoeg zijn om te
blijven staan. Ze blijven dus
in ieder geval tot dit voorjaar
staan. De heer Rook meldde
verder dat er geen enkele
reden was - ook niet qua
uitzicht - deze bomen te
kappen. Het waren geen
zogenaamde wijkers, maar
blijvers. De gemeente heeft
bij de politie een aanklacht
ingediend tegen de anonieme
helden. Die met deze
schandalige actie waarschijnlijk
toch hun zin krijgen w a n t er
is geen geld om de bomen
te vervangen door andere
blijvers. Andere bewoners
overwegen ook een aanklacht.
Conclusie van een van de
kinderen over de gifmengers:
Je hebt wijkers, blijvers en
zeikerds...

Buurtfeest 'verbroedert'
straat
De Bud Abbottstraat in
Filmwijk w o r d t door een veldje
en speeltuintjes als het ware
door midden gesneden. Voor
de kinderen in de gehele
buurt is dit een fantastische
plek om te verpozen, waar
dan ook dankbaar gebruik van
w o r d t gemaakt. Dit 'delen'
van de straat heeft echter ook
een nadeel. De ene kant van
de straat is totaal niet op de
hoogte van het wel en wee
van de andere kant. Kortom:
door de groene scheiding zijn
het onbewust eigenlijk twee
straten geworden.

Een aantal bewoners was
hier niet zo gelukkig mee
en besloot een straatfeest te
houden waarbij iedereen van
de Bud Abbottstraat werd
uitgenodigd deel te nemen.
De gemeente werd benaderd
en zonder problemen w e r d
toestemming verleend de straat
tot 22.00 uur af te sluiten en
werd een subsidie geschonken.
De gemeente Almere bleek een
ware voorstander te zijn van
saamhorigheid in een wijk of
straat.
Van het geld van de gemeente
en een minimale bijdrage van
15 euro per persoon werd een
tent gehuurd en w e r d eten
ingeslagen.
Het straatfeest liep exact zoals
een dergelijk evenement
zou moeten lopen. Er werd
kennisgemaakt met personen
waar van men totaal niet
wist dat die ook in de straat
w o n e n . Een gezin uit Korea
werd hulp toegezegd door
diverse medebewoners
aangezien zij nog problemen
hebben met de taal waardoor
de communicatie erg moeilijk
bleek te zijn. Kortom het was
een waar feest waarbij het
eigenlijke doel, sociaal contact
vergroten, ruimschoots is
gehaald.
Filmwijker als P v d A
voorzitter
Filmwijker Michiel van
Huiten werd op I november
gekozen als nieuwe voorzitter
van de PvdA. De 36 jarige
Almeerder was voorheen
Europarlementariër. De
opvolger van Ruud Koole
werd gekozen met 6 1 % van de
stemmen. Gefeliciteerd Michiel!
22

p r a k t i j k voor
Sport-/ontspanningsmassage ~ Hot Stone massage
Stoelmassage ~ Hoofdmassage - Aromatherapie
Total Relax behandeling ~ Cadeaubonnen

Nu e e n m a l i g 2,50 korting op e e n b e h a n d e l i n
(lever daarvoor deze advertentie in bij body-zone; geldig t/m eind maart 2006)

Kijk op de website welke behandelingen allemaal mogelijk zijn

t H a a n s t r a h o f 7, 1 3 2 5 X B A l m e r e , m o b i e l : 06 10 55 87 94

Massagepraktijk
Origo
voor sport- en ontspanningsmassage

Sportmassage
On tspanningsmassage
(Sport)massage bij u thuis
Massage- cadeaubon
Strippenkaart

Hollywoodlaan 172
1325 KB Almere (Filmwijk)
T 036-530 37 85
M 06 - 452 265 47
I www.massage-origo.nl
E info@massage-origo.nl
Lid Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). Wm
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Palmpolstraat 53 1327 CB
Almere T 036 5404666
www.armadlalmere.nl
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De 60ste editie van de Filmwijkkrant!
Fl^antijnCasparie Almere feliciteert alle m
lezers van de Ft
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Gezond & '60'

Tekst: Marcel Knijn. Fotografie: Simone Koorn.

Daar dit de 60e editie van de Fllmwijkkrant betreft, was mij als locatiemanager gevraagd de bijdragen van het
gezondheidscentrum ook In het teken van het getal 60 te plaatsen. Zo heb Ik diverse medewerkers, die Iets met
het getal 60 te maken hebben, benaderd met de vraag een stukje te schrijven voor de Filmwijkkrant. U ziet op
deze pagina's bijdragen van een medewerker die in haar 60e levensjaar zit, iemand die In 1960 geboren is en een
medewerker die 60 maanden in gezondheidscentrum Filmwijk werkt. Op deze manier komt u iets meer te weten
over de personen achter de gezichten die u regelmatig in ons centrum tegenkomt.

Joke Geurtsen
"Zestig maanden werk ik nu in gezondheidscentrum Filmwijk
als algemeen maatschappelijk werker. In eerste instantie
parttime, daarna een tijd fulltime en nu weer parttime omdat
ik vanuit het gezondheidscentrum ook werk als gezinscoach
en outreachende hulpverlening aan jongeren tussen de 12 en
19 jaar doe.
Ik werk hier met veel plezier in deze, in samenstelling zeer
gevarieerde, wijk en met gemotiveerde prettige teamleden.
Een ieder die zich wil aanmelden voor hulp van het
maatschappelijk werk, kan een aanmeldingsafspraak maken
bij één van de receptionistes van ons gezondheidscentrum.
Een verwijzing is niet noodzakelijk."
Rita Tchelebon
"Ik ben Rita Tchelebon en ik werk vanaf dag één, als
receptioniste, in gezondheidscentrum Filmwijk. Eind juni
1993 ben ik gestart met mijn werkzaamheden voor dit
centrum en ik hoop dit nog een aantal jaren te blijven doen,
daar ik met veel plezier mijn functie uitoefen.
Mijn werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan niet alleen
uit het beantwoorden van de telefoon en het aannemen
van boodschappen. De in- en uitschrijvingen worden door
de receptie verzorgd, evenals het maken van afspraken
voor fysiotherapie en voor aanmeldingsgesprekken voor
het algemeen maatschappelijk werk. Ook ondersteun Ik,
op de gebieden waar dit kan, de diverse disciplines op
administratief gebied en verzorg een deel van de algemene
financiële administratie."

O p e n i n g s t i j d e n : O p werkdagen van 08.00-17.30 uur

C o n s u l t a t i e b u r e a u / w i j k v e r p l e g i n g : Tel: 535 76 00

T e l e f o o n c e n t r a l e : Tel: 535 76 00 (vanaf 08.30 uur)

A p o t h e e k : Tel. 535 76 50

C e n t r u m m a n a g e m e n t : Tel: 535 76 00 (Dhr. M. Knijn)

Fysiotherapie: Tel: 535 76 80

Receptie: Tel: 535 76 00

M a a t s c h a p p e l i j k w e r k : Tel. 535 76 00

Artsengeneeskunde: tussen 08.00 en 17.00 uur

D i ë t i e k : Tel: 535 76 00

Tel: 535 76 01/535 76 02

T a n d h e e l k u n d e : Tel. 0800 - 633 46 28

Thuiszorg: Tel: 540 90 10
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Trees van A r k
" A l s onze locatiemanager je vraagt of je een stukje over jezelf w i l t schrijven
v o o r de F i l m w i j k k r a n t in het kader van de 60e editie, dan gaat het al
vliegensvlug d o o r je heen: W a t heb ik m e t 60? Ik ben nog geen 60 en ik h o o p

FilmwijleJ&

Gezondheidscentrum

dat het me nog niet is aan te zien. Dan k o m t de aap uit de m o u w . Er is bedacht
dat ik in 1960 geboren ben! T j a , dat valt niet te o n t k e n n e n , dus ben ik t r o u w
een stukje over mijn p e r s o o n t j e gaan schrijven.
Ik ben Trees van A r k , g e t r o u w d m e t M a r t i n en w i j hebben 3 honden
(labradors), w a a r w e m e e f o k k e n . Ik w e r k al g e r u i m e tijd in de apotheek
en sinds vorig jaar w e r k ik 4 dagen per w e e k in A p o t h e e k Filmwijk. In deze
apotheek w o r d e n de puntjes goed op de I gezet en klantvriendelijkheid en
service staan hoog in het vaandel.
De 5e w e r k d a g van de w e e k vul ik in als pedicure in mijn eigen praktijk.
N e e , niet in de Filmwijk, maar in mijn eigen b u u r t j e in A l m e r e Buiten. Beide
b e r o e p e n vind ik p r e t t i g , o m d a t het ene het ander aanvult.

iw

In mijn vrije tijd zing ik bij het b a r b e r s h o p k o o r van A l m e r e ; F L E V O F U N , een

i

d a m e s k o o r dat a-capella zingt. Vraag me niet in de a p o t h e e k een deuntje te
zingen, w a n t dat m o e t echt 4 - s t e m m i g g e b e u r e n . De rest van mijn tijd gaat
naar onze h o n d e n , familie en kennissen. M e t onze honden fokken w e af en t o e
een nest. D r i e van onze honden nakomelingen zijn inmiddels " F i l m s t e r r e n " ,

/

w a n t zij w o n e n o o k in deze b e r o e m d e w i j k . V o o r l o p i g heb ik het naar mijn zin
in gezondheidscentrum Filmwijk en w i e w e e t kunt u mij daar aantreffen t o t
mijn 60ste? You'// neverknow."

Nieuwe huisarts

Tekst: Joost Verhoeven. Fotografie: Simone K o o r n .

Zoals u waarschijnlijk al w e e t heeft

jaar en w o o n in A m s t e r d a m . N a mijn

H e t laatste jaar van deze opleiding

d o k t e r C o s t e r per I n o v e m b e r afscheid

opleiding t o t basisarts in R o t t e r d a m heb

w e r k t e ik in gezondheidscentrum de
N o t e k r a k e r in de M u z i e k w i j k . D e

g e n o m e n van het gezondheidscentrum.

ik in verschillende ziekenhuizen g e w e r k t

Vanaf deze d a t u m ben ik als n i e u w e

als zaalarts en op de spoedeisende hulp.

kennismaking m e t A l m e r e beviel zo

huisarts begonnen in de Filmwijk en heb

Uiteindelijk spraken de veelzijdigheid en

g o e d , dat ik besloot hier een vaste

ik de praktijk van d o k t e r C o s t e r in zijn

de persoonlijke manier van w e r k e n van

w e r k p l e k te z o e k e n , en het v e r t r e k van

geheel o v e r g e n o m e n . In dit stukje w i l ik

het huisartsenvak me t o c h het meeste

d o k t e r C o s t e r b o o d mij deze m o o i e

me alvast een beetje aan u voorstellen.

aan en ben ik de huisartsopleiding gaan

kans. Sommigen van u zullen misschien

Mijn naam is Joost V e r h o e v e n , ik ben 36

d o e n aan de Universiteit van A m s t e r d a m .

w e l een beetje m o e t e n w e n n e n aan
de nieuwe dokter, onbekend maakt
t e n s l o t t e vaak o n b e m i n d . Ik zal er dan
o o k mijn best v o o r d o e n o m de overgang
zo soepel mogelijk te laten v e r l o p e n .
Indien u prijs stelt op een kennismakingsgesprek, dan nodig ik u van harte uit
h i e r v o o r een afspraak te maken, m o c h t
u o p - of aanmerkingen hebben. Ik kan
u v e r z e k e r e n dat ik m e t t o e w i j d i n g en
enthousiasme in de Filmwijk van start
zal gaan, en h o e w e l ik u misschien maar
beter geen spoedige kennismaking kan
t o e w e n s e n , v e r t r o u w ik op een prettige
s a m e n w e r k i n g in de t o e k o m s t !

M e t vriendelijke g r o e t , Joost Verhoeven
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(advertenties)

centrum
NATARAJA

^Jj UTOPOLIS

YOGA
Introductiecursus
cursus van 8 lessen om kennis te maken met yoga
Basisniveau
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen

Basis eenvoudig
Eenvoudige oefeningen in een rustig tempo

*

•

•
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•XTRA VOORDELIG NAAR DE FILM?

Yoga: Kracht en ontspanning in balans

Middenniveau
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en
vragen om een goed lichaamsbewustzijn

..

Met ruim 25% korting
betaalt je nu slechts € 6,00
voor je bioscoopkaartje!
Zoveel voordeel heeft de
filmknipcard. Met deze
kaart waarvoor je eenmalig
€ 30,00 betaalt, kan je vijf
maal van een fantastische
film genieten in één van
onze Utopolis bioscopen.
De kaart is iedere dag
geldig en op eik tijdstip.
Genieten in het donker op
de meest comfortabele
stoelen en het grootste
scherm van Nederland.

Voor data Introductiecursussen,
meer Informatie en een folder:

De FilmKnipCard is persoonsgebonden en verkrijgbaar aan
de kassa van de bioscoop.

036 - 537 68 25
Tevens is de studio te huur voor
cursussen en workshops.
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere (Filmwijk)

:

Woensdag kinderknipdag
Kinderen t/m 10 jaar normaal € 10,-. Woensdag € 8,50!
Kinderen t/m 15 jaar normaal € 13,50. Woensdag € 12,-!
Wassen/knippen voor dames en heren € 16,50

Uw helpdesk aan huis

Nieuw: Knipkaart!
Openingstijden:

PC dokter/helpdesk aan huis nodig?
www.letsfixit.nl of bel 06-40286709
Voor (her)installatie van al uw soften hardware, internet aansluiting,
aankoop advies en cursussen.
Zie website voor meer informatie

ma 12.00 - 17.30 uur

do 09.00 - 17.30 uur

di 09.00 - 17.30 uur

vrij 09.00 - 17.30 uur

woe 09.00 - 20.30 uur

za 08.30 - 16.00 uur

(Met en zonder afspraak)

David Nivenweg 2 -1325 KE Almere - 036-5497800
(advertenties)

Succesvolle verhalenschrijvers

Tekst: Connie Franssen. Fotografie: Marcel Kolder (trotse echtgenoot van Michelle).

Naar aanleiding van de Week van de Geschiedenis
organiseerden het Stadsarchief en het Geheugen van
Almere een verhalenwedstrijd en een tentoonstelling in
.„ü^

< >

^

r

>

^

het Stadhuis.
Van de ruim dertig verhalen die zijn binnengekomen, werden
er zestien genomineerd. Deze zestien zijn in een boekje
opgenomen dat verkrijgbaar is via het Stadsarchief en
info@geheugenvanalmere.nl. Elf verhalen worden tot eind
januari op grote banieren tentoongesteld in het Stadhuis. De
burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma, heeft hieruit

mm

haar persoonlijke favoriet gekozen: het verhaal 'Vrouw bijt
Filmploeg' van Filmwijker Michelle Rutten. Michelle was niet
de enige genomineerd uit Filmwijk. Ook het verhaal van de
twaalfjarige Isabel Greven hangt in het stadhuis. Michelle
kreeg op 29 oktober haar prijs - twee theaterbonnen
- uitgereikt door wethouder Johanna Haanstra.
De tentoonstelling is tot eind januari te bewonderen in de
rechtergang van het Stadhuis.

In het stadhuis wordt Michelle Rutten naast haar prijswinnende

De verhalen zijn te lezen op www.geheugenvanalmere.nl.

verhaal geïnterviewd: 'Vrouw bijt filmpoeg'.

Kind er-prijsvraag
In welke straat vind je deze voordeuren met nr. 60? Zoek de straatnamen bij
de nummers en stuur je oplossing naar connie@filmwijkkrant.nl of stop deze
in de bus bij James Stewartstraat 61. Onder de goede inzendingen verloten
we een bioscoopbon.
* Joris Ivenslaan
Hollywoodlaan
* Cinemadreef
* Audrey Hepburnstraat
* Annie Bosstraat
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Kerstbomen

Tekst: Rob Verlinde. Fotografie: Mare Puyk.

leder jaar moet ik hoe dan ook over de kerstboom praten of
schrijven. Of dit nou op de tv is of in een interview!
De kerstboom is rond de kerst één van de belangrijkste
planten in de huiskamer. Maar er zijn ook mensen die
hem verfoeien vanwege de naalduitval en daarom een
kunstkerstboom aanschaffen. Toch zal de levende kerstboom
niet van het toneel verdwijnen . Op dit moment is hij zelfs
weer populair aan het worden, niet in de laatste plaats door
de zeer fraaie kweekvormen die bij een juiste verzorging veel
minder last hebben van naalduitval. Deze kerstbomen zijn
later weer in de tuin te planten en herstellen zeer snel.
Toch heb Ik een waarschuwing: er zijn tuinen waarbij de
kerstboom, die in de huiskamer heeft gestaan, ieder jaar in de
tuin geplant wordt. Deze tuinen bestaan dan vaak alleen maar
uit kerstbomen en zijn erg saai. Op een gegeven moment is er
zelfs geen ruimte meer voor nog een kerstboom.
Ik denk dat u zich goed moet afvragen wat u nou precies
wilt doen met de kerstboom. De gewone huis-, tuin- en
keukenkerstboom is niet geschikt om in de tuin te planten.
De kweker heeft niets gedaan aan de kweek van de wortels
van de kerstboom en juist deze wortels zijn van belang om te

De Filmwijkkrant-redactie overhandigde Rob een boeket met 60

zorgen voor een goede hergroei. Deze bomen worden alleen

rozen voor zijn inzet voor de Filmwijkkrant.

maar gekweekt voor sier tijdens de kerst. Ook al schaft u deze
aan met kluit, de kerstdagen overleven ze meestal niet!

Als u ieder jaar de boom in uw tuin plant ontstaat er een
sparrenbos. Wilt u de boom ieder jaar terug plaatsen met

Anders is het met kerstbomen die gekweekt zijn voor gebruik

kerst in de huiskamer, dan ontstaat er een zielig boompje. Dit

in de tuin. De kweker heeft volop aandacht gegeven aan

omdat de boom minstens drie jaar nodig heeft om te herstellen

het ontwikkelen van een goede wortelkluit, wat dan ook

van het kerstavontuur. Als u dus een boom aanschaft met de

de reden is dat deze bomen veel duurder zijn dan de huis-

kerst met de bedoeling deze te herplanten in de tuin, beseft u

, tuin- en keukenkerstbomen. Deze bomen overleven de

zich dan wel dat er niet teveel kerstbomen in de tuin moeten

kerst, bij een goede verzorging, bijna altijd. Die verzorging

komen te staan. Het is misschien verstandiger om een boom

bestaat uit regelmatig water geven, zodat de kluit niet

aan te schaffen die geen mooi gekweekte wortelkluit heeft.

verdroogt. Geef ook weer niet te veel water, hierdoor kunnen

Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs. Wilt u wel een

de wortels verrotten. Laat de boom na de kerst niet te lang

kerstboom die de kerst overleeft, dan is er nog wat anders.

in de huiskamer staan. Zo snel mogelijk naar buiten met die

Meestal wordt de top er uitgeknipt om de piek op de boom te

boom. Vriest het buiten, laat de boom dan eerst in een niet-

plaatsen. Het is dan belangrijk om een nieuwe top in de boom

verwarmde schuur aan de lagere temperaturen wennen.

te kweken.

Zodra het niet meer vriest kunt u hem in de tuin planten. Op
deze wijze overleeft de goed gekweekte kerstboom de kerst

Doet u dat niet, dan ontstaan meerdere toppen in de boom

altijd.

en dat is bij een spar geen gezicht. Ik noem dat altijd een

Er zijn prachtige kweekvormen van kerstbomen, met zachte

één van de zijtakken in de top van de boom omhoog binden

of stekende naalden. Er zijn er met blauwe naalden, maar ook

tegen de stam aan. Deze zijtak ontwikkelt zich tot de nieuwe

met groene naalden die blauw zijn aan de onderkant. Bij een

top van de boom, zonder dat er meerdere toppen ontstaan.

verlichte kerstboom is dat een schitterend gezicht.

Op deze manier wordt de boom weer in ere hersteld!

pottenkwast. Om dit vermijden moet u direct na het planten
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Cinemadreef 2
1325 EM Almere

DIERENARTSENPRAKTIJK
BLOMMAART

Dierenartsen:

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

A. de Winter

Consult/Spreekuur

Openingstijden

Op afspraak
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00

maandag t/m vrijdag
08.30 -19.00 uur

036-5409040

BATAVUS
GAZELLE
LOEKIE
UNION
ONDERDELEN
BEDRIJFSFIETSEN
REPARATIES

Helen
parkhurst

Cinem

OVERDEVEST
FIETSPLUS
Boomgaardweg I

Een horloge met
karakter voor
mensen met
persoonlijkheid
De Rado ' V l O K ' - e e n
horloge met de hardheid
en ongenaakbaarheid van
echte diamant.

TRIADE

JUWELIERS

Korte Promenade 73
1315 HM Almere-Stad
Tel. 036-5334028

R.A.M. Blommaart

adreef

Parkwiiklaan

GGD

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

1326 CS A l m e r e

Cs
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•
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Tekst: Connie Pranssen,
Foto: Marcel Kolder.

4
Vanaf 2 jaar. 15 januari, 13.00

Bouwen

Kijken

Hou j e van hutten bouwen?
Dan is het hoog tijd j e op
Jeugdland uit te leven!
Jeugdland Stad is een
kinderbouwspeelplaats
voor kinderen van 7 tot
en met 14 jaar. Op een
kinderbouwspeelplaats kun j e
aan allerlei leuke en spannende
activiteiten meedoen. Het
belangrijkste is natuurlijk het
hutten b o u w e n .
Weg 1940-1945 (Bos der
Onverzettelijken) Tel. 534 13 27

Naar de film, in Utopolis of

uur. Meer weten?

Cinescope. Er zijn weer twee

www.almeersetheaters.nl of

nieuwe, coole films. Voor de

www.uitinalmere.nl

kleintjes: Chicken Little. Voor
de ouderen (vanaf 12 jaar,

Lezen

want hij is eng!) Harry Potter

- Harry Potter en de Halfbloed
Prins. J.K.Rowling. Vanaf 10
jaar.

en de Vuurbeker.
Lachen
'Mama is j a r i g ' is een feestje
voor de hele familie. Een
voorstelling over iemand
die zijn eigen moeder in het
zonnetje wil zetten. Maar een
cadeautje bedenken voor j e
eigen moeder kan n o g een

Snuffelen
Er komen steeds meer leuke

hele klus zijn...

activiteiten in Het Snuffelhuis

Vanaf 5 jaar, 21 december,

(dat huisje bij de bieb). Bij de

14.00 uur in de Roestbak

kinderen vanaf 4 jaar originele

Hou j e vast

tekeningen huren die door

Ageeth de Haan is zangeres

bekende kinderboeken-

en liedjesschrijfster. In 2002

tekenaars zijn gemaakt. Iedere

maakte ze t w e e cd's met liedjes

maand is er een Kinder Kook

voor peuters en kleuters, maar

Café op zaterdag waarbij

ze is ook in levende lijve te

kinderen van 10 tot 12 jaar

zien en te horen. In 'Hou j e

koken en ouders, broertjes,

vast' gaan Ageeth en haar drie

zusjes en andere gasten komen

muzikanten naar oma's feest in

eten. Haal de folder!

Marokko.

pan üViet
tetden
1

Meije
Orth

Pro- en orthesen 4 B o r ^ >
E l a s t i s c h e k o u s e n • CöTS
Revalidatie-artikelen • V e ^ i
O o k zaterdag geopend i n A a

- De boze drieling. Paul van
Loon. Vanaf 8 jaar.
- Over een kleine mol die
wil weten wie er op zijn
kop gepoept heeft. Werner
Holzwarth. Vanaf 4 jaar.
Surfen

Kinder Kunst Uitleen kunnen

Voor

- Hoe overleef ik mijn ouders
? en zij mij! Francine Oomen.
Vanaf 9 jaar.

die

www.kleurplaten.nl - heel veel
leuke (kerst)kleurplaten en
bouwpakketten.
www.kaboem.nl - radio, ecards, chatten, prijzen w i n n e n
en n o g veel meer!
www.zappelin.nl - kijkje ook
zo vaak naar z@ppelin? surf
ook eens naar h u n website!

iri

SINDS 1931
en • Inlays
(Sport) bandages
rolstoel en loophulpmiddele
rdam en H i l v e r s u m

Amsterdam
le Constantijn Huygensstraat 68
020 - 618 05 55
Almere-Stad
Bussum
na telefonische afspraak
Brinklaan 26
036 - 535 76 00
035 - 693 62 38

Almere-Haven
na telefonische afspraak
036-531 54 14
Hilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 25f
035 - 624 30 01

D E ROOIJ
ADVOCATEN

RB

Betrouwbaar
U wilt iemand die u steunt en deskundig advies geeft.
Iemand die weet hoe de wet werkt en die kennis kan omzetten
in daadkracht. Een partner met een persoonlijke aanpak en
vastberadenheid om het beste resultaat te behalen.
Voor u.

CARLA LE NOBLE
filmwijk

Betrokken
De Rooij Advocaten is die partner. Een partner met aandacht,
betrokkenheid en de wil o m te winnen.Toegankelijk,
deskundig en met een indrukwekkende staat van dienst.

Marty Feidmanetraat 50

Toegankelijk
Bij ons geen imposant glamourkantoor, maar gewoon een
toegankelijke en functionele werkomgeving.
Geen mooipraterij. U krijgt van ons een eerlijk advies. Altijd.
Een no-nonsense aanpak.Juridische kwaliteit met een
menselijke benadering. Onafhankelijk en laagdrempelig.
Compleet advies, complete ondersteuning,
complete afhandeling.

Gediplomeerd. Pedicure.
^ K O C Cert.Diabetische voet.
Prol i V /

FAMILIERECHT

Lid ProVoet.

ECHTSCHE1DINGS-

BEMIDDELING

Tel: 036-5409524 / 06-14748746

STRAFRECHT

www.carlapedicure.nl

ARBEIDSRECHT
P L E I N 18-20
1 3 5 4 U ALMERE
TELEFOON: (036) 5 4 7 0 9 4 5
FAX: ( 0 3 6 ) 5 4 7 0 9 4 6

CONTRACTENRECHT

E-MAIL: INFO@DEROOIJADVOCATEN.NL
INTERNET: WWWD
. EROOJIADVOCATENN
.L

ONDERNEMINGSRECHT

^ j f Merry Christmas ^ j j ^ Merry Christmas

Ö

e-mail carlapedicure@wanadoo.nl

i l/ u u

Merry Christmas ^ j j ^
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Verzekeren is eea zorg van nu
en biedt zekerheid voor later.
Wij maten graag een afspraak voor het geven van
vrijblijvend advies bij u thuis.

3.

FIJNE FEESTDAGEN.
^Jj^ Merry Christmas

Merry Christmas

Meny Chnstmas

1323 SL Almere
Td; 09é-5470 905

Fax: 036 - 54 70906
c-mail; inlb^Cvzassuranticn ni
WTViv.vzassurantien.nJ

Human Inspiration is
een specialist in
innovatie, creatie en
realisatie.
Met de talenten en
specialiteiten van
mensen geven wij
samen met u vorm
aan verbeteringen van uw producten en
diensten.
Wij zijn uw partner in:
• Strategie- en visievorming
• Innovatiebegeleiding
• Programma- en projectmanagement
Bel, mail of schrijf voor meer i n f o r m a t i e :

human
inspiration
inspirerend innoveren

Peggy Ashcroftstraat 21
1325 KG Almere

tel. 036-5374910
fax 036-5374936

info@humaninspiration.com

www.humaninspiration.com

Ga ook bewegen in 2005 bij Joymere !

Gezellige en sfeervolle horeca, terras met sportuitzicht.
* Passanten ook welkom.

10 all-weather tennisbanen
Losse verhuur per uur of langer
Bedrijf sarrangementen
Familiefeesten

Tennis Planet Academy
Junioren 7-17 jaar, Senioren 18-80 jaar.
Groep- en privetennislessen voor alle nivo's.
Start nieuwe tenniscursussen in April en Oktober.
Tussentijds aanmelden ook mogelijk.

Jac. Tatilaan 1 - 036-5231728 - www.joymere.nl

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

RANDSTAD
HOEK

22-167

RANDSTADDREEF

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

0 9 0 0 - NOTARIS

