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Dit nummer is het laatste nummer van het jaar 2006, en ook het laatste nummer waaraan Simone Koorn 

en Herma van Laar hun bijdrage geleverd hebben. Na respectievelijk negen en acht jaar wi l len zij hun 

redactionele stokje doorgeven. Simone en Herma verzorgden de rubriek "De Straat", en schreven af en toe 

de kinderpagina. Daamaast was Simone onze contactpersoon voor het Gezondheidscentrum en zorgde ze 

ervoor dat de teksten goed en foutloos afgedrukt werden. Herma schreef vele andere artikelen en was mede 

init iatiefnemer van de rubriek "Mijn Plekje". Wij zullen de ervaring van beiden missen! 

Inmiddels hebben wi j twee jeugd ige redacteuren voor de kinderpagina kunnen aantrekken. Het zijn Mariëlle 

Flens en Isabel Graven. Zij zijn allebei 13. Marielle zit op het Helen Parkhurst en Isabel op Baken Park. Hun 

eerste proeve van bekwaamheid v indt u verderop in deze krant. We zijn blij met de meiden en ook met 

de komst van Rutger van Dijk en Cindy van de Ven. Rutger zal vooral gaan schrijven en Cindy heeft haar 

opleiding als illustrator net afgerond en wi l zich ook gaan bezighouden met vormgeving. Welkom allemaal! 

B H 

Wim van der Veldt 

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 (art direction, lay-out en tekst), 

Herma van Laar, Mariëlle Tiehuis, Mare Puyk (fotografie), Bernice 

Rozeboom, Wim van der Veldt (hoofdredacteur), Laura Vlaanderen 

(vormgeving, lay-out en web). Diana Wolf, Mariëlle Flens en Isabel 

Greven (kinderpagina), Rutger van Dijk en Cindy van de Ven. 

Vaste medewerkers: Guus van den Berg (financiële controle). 

Rob Verlinden (tuinrubriek) 

E-mail adres: info@filmwijkkrant.nl 

Vrijwill ige bijdragen in de kosten: 

Postbank: 9101157 t.n.v. De Filmwijkkrant 

(IMa)bezorging: Beanke Drent 

036 537 76 07, be20rging@filmw1jkkrant.nl 

Zakelijke advertenties: Wim van der Veldt 

036 535 39 40, advertenties@filmwijkkrant.nl 

Druk: PlantijnCasparie, Almere 
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B e r o e p e n in de w i j k 

Trouwen in een Boeing 747 
Tekst: Bernice Rozenboom. Foto's: Mare Puyk. 

W im Hoppenbrouwer werk t sinds 

2,5 jaar bij het Aviodrome in 

Lelystad, waarvan de laatste 1,5 jaar 

bij de afdeling Events. Soms zorgt hij 

ervoor dat mensen kunnen t rouwen 

in de Boeing 747, een andere keer 

dat er vergaderruimte beschikbaar 

is met bij behorende facil i teiten en 

catering of hij regelt alle ins en outs 

voor een bedrijfsfeest. Bijvoorbeeld 

in de hangar van 1400 m l waar f l inke 

feesten gegeven kunnen worden. 

"Ik ga met veel plezier naar mijn 

werk," vertelt Wim. "Ik ben via een 

vacaturebank op internet bij Aviodrome 

terecht gekomen. Ik heb MTS gedaan 

en dat komt me nog goed van pas, als 

er bijvoorbeeld een geluid of - lichtplan 

voor een bijeenkomst moet worden 

gemaakt. Trouwen bijvoorbeeld kan 

bij ons op hoog niveau. Je kunt kiezen 

voor een vlucht met alles er op en 

er aan. Ook als je werkgever bij de 

Aviodrome het personeelsfeest laat 

plaats vinden bestaat de mogelijkheid 

tot rondvluchten waaronder ook 

bestemmlngsvluchten. Zo zijn er nogal 

wat luchtvaartmaatschappijen die feesten 

bij de Aviodrome organiseren. We doen 

alle soorten feesten. Van bedrijfs- tot 

kinderfeesten. De jarige en de vriendjes 

dan wel vriendinnetjes kunnen zich een 

hele middag laten vermaken. Met als 

hoogtepunt dat de jarigen zich mogen 

verkleden als een echte piloot of 

stewardess." 

Bevlogen 

"Wat het werk ook bijzonder maakt, 

is dat er 400 mensen werken waarvan 

er 350 vrijwilligers zijn, en dat zijn 

bevlogen vliegtuigfanaten. Want dat is 

wel een voorwaarde, je moet absoluut 

geïnteresseerd zijn in alles wat met 

vliegen te maken heeft. Ik ben, sinds 

ik hier werk, ook bevlogen. Ik houd 

sowieso erg van vliegen, vooral het 

opstijgen en landen. Van het eerste 

tot het meest moderne vliegtuig, wij 

kunnen er over vertellen. Als je in 

het museum rondloopt, merk je hoe 

gedreven de medewerkers zijn." Wim's 

favoriete onderdeel van het themapark 

is de replica op ware grote van het 

luchthavengebouw van Schiphol uit 1928. 

Wim: "Dit is speciaal gebouwd voor de 

Olympische Spelen in Amsterdam, je 

NATIONAAL LUCHTVAART-THEMAPARK AVIODROME 
Een luchtvaartbelevenis voor jong en oud! 

Bij inlevering van deze voucher ontvangt u een 
van C 2,00 p.p. op de entreeprijs van het Nationaal 

de 
Luchthaven Lelystad. 

• • • Z E HIMWUKKRANT ACTIE 
rt 7007 en niet in 

Nationaal Luchtvaart-Themapark 

AVIODROME 
Aantal personen dat gebruik maakt van de bon: 
(maximaal 4 personen per bon) 



Nationaal Luchtvaart-Themapark 

AVIODROME 
G R O O m a D T H E A T E R • ZALtNCENTRl LUCHTVAMtTMUSCUM* 
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gaat hier echt terug in de tijd. Ook de 

Piloten Mess uit de 2e wereldoorlog 

heeft een apart plekje bij mij. Wat 

ook leuk is, is de vliegtuigsimulator, 

Je ervaart dan hoe het is om in 

gevechtsstraaljager te zitten. Als dat 

te heftig is, kun je aan boord gaan van 

onder andere een Boeiing 747. En 

uiteraard kun je ook een echte vlucht 

maken. Je kunt zelfs een rondvlucht 

boeken in een watervliegtuig uit 1938 

en daarmee een landing op het water 

maken, erg spectaculair." Wat is het 

pronkstuk van het museum? "De 

Lockheed Constellation L749 is de enige 

nog vliegwaardige 'Connie' ter wereld 

van dit type dus zeer uniek," zegt Wim. 

"Maar ook de originele Fokker Spin is 

zeer bijzonder omdat dit het oudste nog 

originele vliegtuig ter wereld is." 

De /evensgrote replica van de oude 

Schiphol-Oost passagiersterminal 



De filmwijk, een gemiddelde wijk in Almere? 
Tekst: Wim van der Veldt. 

Wist u dat A lmere bovenaan de 

ranglijst in Nederland staat als het 

gaat om banengroei? 

Wist u dat Almere nummer drie in 

Nederland is als het gaat om eigen 

woningbezit? Wist u dat de prognose is 

dat Almere in 2010 de zevende stad in 

Nederland is met 196000 inwoners? 

Dit alles en nog meer gegevens kunt u 

vinden in de nieuwe "Sociale Atlas van 

Almere 2006". In augustus jl. is dit boek 

verschenen met feiten over de stad, de 

stadsdelen en wijken. 

De onderwerpen in de atlas zijn 

geordend in 5 hoofdthema's. 

Bevolkingsopbouw: 
Samenstelling en ontwikkeling van de 
bevolking. 

Woninggegevens: 

Woningvoorraad en woningmarkt. 

Wijkprofiel cijfers: Almere totaal 
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Sociale gegevens: 

Inkomen, uitkeringen, onderwijs, 

ontspanning, zorg en verkiezingsuitslagen. 

Woonomgeving: 

Bodemgebruik, veiligheid, verkeer 

en vervoer, overlast en spreiding van 

voorzieningen. 

Economie: 

Beroepsbevolking, bedrijven, 

arbeidsplaatsen en gegevens over de 

bedrijventerreinen. 

In het zesde hoofdstuk staan de 

wijkprofielen, een samenvatting van de 

belangrijkste gegevens uit deze atlas 

voor de betrokken wijk. 

Sterke en zwakke punten van de 

wi jk in een oogopslag 

Het wijkprofiel vat de belangrijkste 

gegevens per wijk samen zodat u in 

een oogopslag een totaalbeeld krijgt 

van onze wijk. De linkerkolom geeft 

inzicht in de samenstelling van de 

woonvoorraad. De middenkolom geeft 

inzicht in de samenstelling 

van de bevolking. 
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De rechterkolom bevat 

kerngegevens over de 

sociaal-economische 

situatie en woonomgeving. 

U kunt nu zelf conclusies 

trekken over de wijk in 

vergelijking met het stedelijk 

gemiddelde. 

De Sociale At las is ook 

op internet beschikbaar: 

www.almere.nl onder 

wegwijzer/feiten en 

cijfers. 
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Weet u dat de beste makelaar bij u in de wijk zit? 
Loop eens binnen voor een kennismakingsgesprek 

of een kopje koffie! 

U mag van ons 100% inzet en 100% betrokkenheid verwachten 

Kijk ook op www.koelie.nl 

Koelie Vastgoed 
Cinemadreef 70 Almere • 036 540 57 70 • www.koelie.nl 

KOELIE VASTGOED 

Matching People 
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Official Partner of BMW Sauber F1 Team 

DS PODIUM 
Schokbestendig 
Saffier glas 
Waterdicht tot 100 tn 
Zwitsers Kwarts Uurwerk 
€305,-
De DS Podium serie 
is verkrijgbaar vanaf €195, 

TRIADE JUWELIERS 

uSassie &Mrecisie 

www.certina,com 
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Triade Juweliers 
Korte Promenade 73 
1315 HM Almere 
Tel: 036-5334028 
e-mail; www.triade-juweliers.nl 
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"Marlène Dietrlch? Ja, die lange benen, hè!" zegt Gea 
die sinds een jaar op nummer 15 woont. "We hebben 
een boek gekregen van vrienden toen we hier kwamen 
wonen. Dat hebben we gelezen en we hebben een 
sticker van haar op de bak geplakt, maar verder niets 
hoor." 

Duitsland 
Met haar vaderland Duitsland breekt ze resoluut, ze verhuist 

in de jaren 30 naar Amerika en laat zich naturaliseren. Als 

Hitier haar vraagt om terug te keren naar Duitsland weigert 

ze dit stellig, ze heeft een enorme afkeer van Hitier en zijn 

ideeën. 

Marlène Dietrich krijgt als dochter van een Pruisische politie-

inspecteur de kenmerkende eigenschappen als discipline, 

zelfbeheersing en plichtsbesef met de paplepel ingegoten. 

Aanvankelijk wilde ze violiste worden. Haar carrière als 

violiste duurde slechts een maand, als enige vrouw in een 

orkest dat stomme films begeleidde, werden de overige 

orkestleden teveel door haar benen afgeleid. Sinds haar 

eerste grote filmrol in 1929 is Marlène Dietrich een synoniem 

voor de ongenaakbare filmdiva. Met haar zwoele stem, 

ondoorgrondelijke blik, gestroomlijnde benen en haar 

sensuele uitstraling heeft zij zich voor altijd genesteld in het 

collectieve geheugen. Ze wordt tot een symbool voor velen. 

Madonna en Britney Spears laten zich ook nu nog inspireren 

door deze diva. Marlène speelde in meer dan 30 films en 

werkte met regisseurs als Billy Wilder, Alfred Hitchcock en 

Orson Welles. 

Tijdens de oorlog zingt ze voor de Amerikaanse frontsoldaten 

om het moreel te versterken. Ze ging optreden voor de 

Amerikaanse troepen aan het front. Niet zonder gevaren, 

want ze trad ook op in Duitsland. Voor haar moed werd ze 

in 1947 onderscheiden met de 'Congress Medall of Freedom', 

de hoogste onderscheiding die een burger kan krijgen. Na 

de oorlog treedt ze nog een keer op in Duitsland, ze wordt 

uitgejoeld als verraadster. Pas na haar dood zal ze weer 

terugkeren in haar geboorteland. 

Zangeres 
Na de Tweede Wereldoorlog, als het met haar filmcarrière 

minder goed gaat, stort ze zich op haar one-womanshow als 

zangeres. Nummers als 'Lilli Marleen', 'Sag mir wo die Blumen 

sind' en 'Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt' worden 

onsterfelijk in Europa en Amerika. Ze kleedt zich in net-

niet-doorkijkjurken of in een op maat gesneden smoking. Zij 

treedt op met Burt Bacharach. 

Filmwijkkrant 65 - december 2006 



Na verloop van tijd gaat het minder goed met haar, zij raakt 

verslaafd aan alcohol, slaappillen en heeft steeds meer 

moeite om haar leeftijd te verbergen. Tijdens een optreden 

in Australië breekt ze een van haar beroemde benen. Ze 

stopt met optreden en gaat afgezonderd leven in Parijs, op 

straat vertoont ze zich nog een enkele keer met zonnebril 

en hoofddoek. Op 6 mei 1992 overlijdt ze, na 15 jaar als een 

kluizenaar geleefd te hebben, in haar appartement in Parijs. 

Na haar dood wordt haar lichaam, als een gebaar van 

verzoening, overgebracht naar Berlijn, waar haar graf tot op 

vandaag nog steeds met grote regelmaat vernield wordt door 

neo-nazi's. Een deel van Marlènes bezittingen, waaronder haar 

garderobe en haar 'haute couture' zijn in een museum in Berlijn 

ondergebracht. 

Ein bischen Bi schadet nie.... 

Marlène hield van mysterieus, en dat komt terug in haar privé-

leven. Er wordt gefluisterd dat ze een lesbische relatie had 

met Greta Garbo. Een van haar beroemde uitspraken is: "Ein 

bischen Bi schadet nie". Ze had ook vele beroemde minnaars. 

Onder haar vrienden bevonden zich Mae West, Ernest 

Hemingway, Hildegard Knef, John F. Kennedy, Jean Gabin en 

vele anderen. 

De op 90 jarige leeftijd gestorven diva had nog veel meer 

geheimen. Dertien jaar na haar dood vond dochter Maria in 

een oude leren koffer gedichten die Marlène schreef voor haar 

overleden minnaars. 

Bewoners 
Martijn woont nu een jaar op nummer 11 samen met zijn 

vrouw en kinderen: "In 1991 hebben we een huis gekocht 

in het BouwRai gedeelte, vervolgens hebben we een huis 

gekocht in de Marlène Dietrlchstraat, kijk dat huis", terwijl hij 

naar de overkant van de straat wijst. "En vorig jaar hebben 

we dus dit huis, het huis van de overburen zeg maar, gekocht. 

Het bevalt ons dus erg goed hier, niet dat we speciaal wat 

hebben met Marlène Dietrich. We hebben wel een poster 

van haar in de gang hangen, die hadden de vorige bewoners 

opgehangen en dat vonden we wel leuk. Verder hebben we het 

hele huis gestript en opnieuw opgebouwd. Ik ben aannemer 

en in Almere is genoeg werk, mensen zijn altijd bezig met 

verbouwen, wij hoeven hier niet meer weg. De straat is 

gezellig, we kennen elkaar allemaal wel." 

Dat beaamt ook Gea (nr 15): "Het is niet zo dat we de 

deur platlopen maar we kennen elkaar allemaal wel. Op 

verjaardagen zien we elkaar ook. Eigenlijk tot het kruispunt, 

daarachter ken ik de mensen minder goed. We hebben bewust 

gekozen voor Filmwijk, het is centraal en lekker dichtbij de 

stad." 

De vraag of de naam Marlène Dietrlchstraat wel eens 

problemen geeft bij bijvoorbeeld bestellingen beantwoordt ze 

positief "dat moeten we wel eens spellen". 

"Het spellen van de naam? Dat valt gelukkig dankzij de 

automatisering wel mee", zegt Jos. Hij woont al sinds 1994 in 

deze straat. "We zijn net niet de eerste eigenaar. We zijn hier 

wel komen wonen toen het nog een grote modderpoel was. 

De afgelopen jaren zijn er nog wel wat roulaties geweest, ik 

schat dat het nu fifty-fifty is met mensen die al lang hier wonen 

en mensen die hier pas een paar jaar wonen. Het is een hele 

rustige staat, de meeste mensen werken. Toevallig heb ik 

vandaag een snipperdag. Ik vind Marlène Dietrischstraat een 

mooie straatnaam, het geeft een zekere allure en de naam 

komt ook weinig voor." En inderdaad. Google geeft op de 

zoekopdracht alleen adressen in Almere als resultaat. 

Marlène Dietrich, 1901 (Berlijn) - 1992 (Parijs) 

Biografie: getrouwd in 1923 met Rudi Sieber en zij 
kregen in 1924 een dochter Maria. In 1930 vertrekt 
ze naar de Verenigde Staten, waar ze in 1937 werd 
genaturaliseerd. 

Films: Der blaue Engel (1929), Marocco met Gary 
Cooper (1930), Destry Rides Again met James Stewort 
(1939), just a gigolo (1978 tevens laatste film) 

'Ich bin von Kopf bis FuB 
auf Liebe eingestellf 



Heerlijk wonen in de Odeonstraat 
Tekst: Rutger van Dijk. Foto's: Mare Puyk. 

Komend vanaf de Cinemadreef 
zie je ze aan je rechterhand 
opdoemen: in eerste instantie 
verscholen achter een aantal 
immense borden die je warm maken 
voor luxueuze woonprojecten in 
het nieuwe stadshart, maar na 
enkele honderden meters niet te 
missen: de starterswoningen aan de 
Odeonstraat. 

Deze in de zomer van 2005 opgeleverde 

woningen zijn er in twee smaken: de 

tweekamer- en de driekamervariant: 

in totaal 80 huizen verdeeld over 

twee blokken. Elk blok bestaat uit 

twee tegenover elkaar liggende rijen 

woningen, van elkaar gescheiden door 

een tuin. 

De tuin misschien wel het 

meest besproken onderdeel van 

het 'Odeonproject'. De enorme 

bamboestruiken geven het geheel een 

Oosters tintje. De oranje zakken waar 

deze kolossen in staan symboliseren 

de tijdelijkheid van het project, evenals 

de kruidentuin, die over drie jaar 

tot wasdom zal komen, net voordat 

verhuiswagens en bulldozers het einde 

van het 'Odeonavontuur' inluiden. 

De afgelopen zomermaanden is tussen 

de bewoners van Odeonstraat een grote 

mate van saamhorigheid ontstaan. Medio 

juli werd een barbecue georganiseerd. 

Onder het genot van een hamburger, een 

saucijsje en een goed glas wijn leerden 

de bewoners elkaar wat beter kennen. 

Wat volgde waren talloze borrelavonden 

op en rond de befaamde mintgroene 

banken, die ondanks de aanwezigheid 

van een flinke muggenkolonle, vaak tot 

na middernacht doorgingen. 

Punt van zorg is de hoge graad van kleine 

criminaliteit op en rondom het complex. 

De hekken gaan niet of moeizaam 

op slot, waaraan duistere figuren 

het recht menen te mogen ontlenen 

andermans (brom)fiets mee te nemen. 

Ondanks eerdere toezeggingen van de 

woningbouwvereniging deze situatie te 

verbeteren, is daar tot op het heden niet 

of nauwelijks iets van terechtgekomen. 

Desalniettemin is het heerlijk wonen in 

de Odeonstraat. Het centrum op een 

steenworp afstand, alle voorzieningen 

binnen handbereik: wat wil een mens 

nog meer? 

Mij krijgen ze hier voorlopig niet weg! 



Filmwijk Noord, van spoorlijn tot 
elekriciteitsmast 
Tekst: Herma v. Laar. Foto's: Mare Puyk. 

De Filmwijk is ons thuis. Veel 

mensen hebben er een bijzonder 

plekje gemaakt, waar een verhaal 

aan vastzit. Een meubelstuk, een 

visstek, een hoekje in huis of tu in . 

De heer Spel en mevrouw Drenth 

bezorgen tweemaal per week 

geadresseerde post in onze wijk. 

Hun plekje in Filmwijk ligt tussen de 

spoorbaan en de elektriciteitsmasten. 

Stil 
Op onze bezorgdagen is het vaak 

doodstil in de wijk zegt de heer Spel. 

Maar als je mensen treft zijn ze wel heel 

prettig. "Het is altijd van goeiemorgen, 

goelemlddag" zegt mevrouw Drenth. 

"Soms staan kinderen bij de deur te 

wachten of hun maandelijkse kleurplaat 

wordt bezorgd". Post bezorgen is niet 

helemaal ongevaarlijk. Bij sommige 

brievenbussen moet je snel je hand 

terugtrekken. Er staan soms bijtgrage 

hondjes aan de andere kant. De heer 

Spel bezorgt niet alleen post maar ook 

kinderen. "Ik vond een meisje van 2 of 

3 jaar in de buurt van het Lumièrepark, 

zonder volwassene. Door navragen vond 

ik de moeder die inmiddels in alle staten 

was". En ze doen nog meer in onze wijk. 

Het komt regelmatig voor dat bewoners 

vergeten hun sleutel uit het slot te halen. 

De bezorgers bellen aan als sleutels nog 

in de deur steken. De heer Spel: "Vaak 

krijgen de kinderen de schuld". 

Spinrag 
Soms worden bewoners boos op hen 

omdat ze post ontvangen voor de 

vorige bewoner. Mevrouw Drenth; 

"Wij kunnen er niets aan doen, we 

moeten bezorgen op huisnummer. Als 

de afzender niet reageert op retour 

afzender kun je de post alleen maar bij 

.• m 

het oud papier doen". Ze hebben goed 

contact met andere postbezorgers. "We 

bedanken elkaar voor het wegwerken 

van spinnen en spinrag. De eerste die op 

een dag bezorgd loopt het spinrag weg". 

Het echtpaar sorteert de post zelf. Ze 

beginnen hun ronde 's morgens rond 

half negen. Mevrouw brengt haar man 

met de auto naar de Hollywoodlaan. 

Zij begint haar bezorging naast de 

spoorbaan. Halverwege de ochtend 

als de heer Spel door zijn voorraad 

post heen is, belt hij haar. Zij komt dan 

met de auto nieuwe post brengen. Ze 

drinken dan samen koffie en gaan weer 

verder zodat ze rond I uur klaar zijn. 

Onvindbare huisnummers 

Soms lijkt de nummering raadselachtig. 

Maar de bezorgers weten hoe het zit. 

De heer Spel; "Als je een nummer mist 

is het vaak een elektriciteitshuisje." Ze 

sommen in hoog tempo de ontbrekende 

huisnummers op in onze wijk. Is het niet 

een flinke inspanning zo'n afstand lopen 

met bepakking? Dat valt mee. De heer 

Spel(74) heeft er een goede conditie 

door gekregen. Zijn arts constateerde 

dat hij de longinhoud heeft van een 

vijftigjarige. 



Kort, kort, 
Samenstelling en redactie: Connie Franssen. 

Filmwijkkrant wordt vernieuwd! 

De Filmwijkkrant wordt vernieuwd. 

De krant gaat full colour en op tabloid 

formaat verschijnen. De nieuwe 

vormgeving maakt dat we als redactie 

veel flexibeler kunnen omspringen met 

de artikelen en de vormgeving en dat 

we iedere keer een andere cover kunnen 

maken. We hopen u in februari dus 

een nog boeiender en afwisselender 

Filmwijkkrant te kunnen biedenl 

Hoe zit het met de Kraanvogelweg 

Filmwijker Jan Bakker mailde de redactie: 

'Een paar jaar geleden las ik over het 

'Vogeleiland' in het Weerwater, en dat 

daar nog een stukje asfaltweg ligt van 

het oorspronkelijke tracé van de A6. 

De A6 zou oorspronkelijk vanaf afslag 

Almere Haven rechtdoor gelopen 

hebben naar Almere Buiten. Ik kon mij 

dat slecht voorstellen. In het artikel over 

de Cecil B. De Millestraat in de vorige 

Filmwijkkrant stond: "een bewoner 

vertelt dat een stukje busbaan (langs 

deze straat) een gedeelte is van de 

vroegere Kraanvogelweg". Ik kan de 

Kraanvogelweg op de kaart echter alleen 

maar terugvinden in de wijk Tussen 

de Vaarten. Zou het inderdaad zo zijn 

dat deze weg vroeger dwars door de 

Filmwijk en het huidige Weerwater heeft 

gelopen en dat van deze Kraanvogelweg 

nog een stukje over is op het 

Vogeleiland? 

Filmwijker Douwe Halbesma 

antwoordde: Ik voeg bij deze mail 

twee scans van kaarten van Almere. 

Op de scan van de kaart uit 1983 kunt 

u zien dat de A6 nog over een ander 

spoor liep dan tegenwoordig. Wel is 

te zien dat er al een nieuw spoor, in 

ontwerp, gereed was. De reden voor 

het verleggen van de weg lag in het 

feit dat 1. het draagvlak voor Almere-

Stad vergroot moest worden (meer 

woningen) en 2. dat er meer zand nodig 

was. Gevolg is dat de weg verlegd is 

(ik denk omstreeks 1985/86) en dat 

het Weerwater vergroot is. Het zand 

dat daar uitgehaald is, is onder meer 

gebruikt om Filmwijk-Zuid op te spuiten. 

Het kan derhalve heel goed zijn dat er 

op het Vogeleiland in het Weerwater 

nog een stuk asfalt ligt. Dat het is blijven 

liggen heeft misschien ook te maken 

met het feit dat de grond onder de 

oude Kraanvogelweg, in elk geval deels, 

vervuild is. In 1996 moest een deel van 

de weg worden opgerold ten behoeve 

van de basisschool. Daar is de grond 

destijds gesaneerd. De rest van de 

oude Kraanvogelweg is (of wordt in de 

naaste toekomst) gebruikt als busbaan. 

Zolang de weg niet wordt opgerold 

is er geen probleem met de vervuilde 

grond. Ik weet het niet zeker, maar de 

busbaan langs de Cecil B. de Millestraat 

ligt behoorlijk hoog ten opzichte van 

de naaste omgeving. Misschien dat 

dit veroorzaakt is door het feit dat hier 

vroeger één van de eerste wegen in 

Zuideljjk Flevoland heeft gelegen. Er zijn 

ook plannen geweest om het Weerwater 

nog verder uit te breiden maar dat is 

niet doorgegaan. Met dank aan Douwe 

Halbesma voor zijn uitleg. Meer Almeerse 

geschiedenis kunt u vinden op w w w . 

geheugenvanalmere.nl. 

Tourmal ine 5 j aa r Dit najaar werd 

door de bewoners van de hoogste 

Filmwijkflat aan het Weerwater stil 

gestaan bij het 5 jarig bestaan van 

hun appartementengebouw. Voor elk 

appartement was er een fotoboekje 

met een verzameling foto's gemaakt 

door diverse bewoners. Het gebouw, 

de omgeving en niet te vergeten het 

boeiende uitzicht is een inspiratiebron 

voor velen. In de hal was een kleine foto-

expositie gemaakt door een talentvolle 

bewoner. Deze hal leent zich prima 

voor kleine festiviteiten, de algemene 

ledenvergadering en nieuwjaarsborrel 

worden er ook gehouden. 

Voor het feest was de hal ingericht 

als een gezellig restaurant, met grote 

ronde tafels en een groot deel van de 

bewoners dineerden er met elkaar. 

Er was een cateraar ingehuurd en er 

werd aan tafel een vier gangen menu 

geserveerd. Het was een heel gezellige 

en geslaagde avond. De foto-expositie 

is zo enthousiast ontvangen, dat de 

feestcommissie het plan heeft geopperd 

om afwisselende exposities te gaan 

houden in de hal van de Tourmaline. 

: 
; a 



Lustrumdiner Tourmo//ne 

'V loek van Pak' van Filmwijk auteur 

Robin Raven gaat zo goed dat begin 

november de derde druk uitkomt. En 

dat niet alleen: 'De Vloek van Pak' is 

ook opgenomen in de canon van de 

Nederlandse geschiedenis. Je vindt hem 

bij Indonesië, verwijzing: jeugdboeken. 

Robin op zijn website www.robinraven. 

nl: "Ik ben erg vereerd om tussen Hella 

Haasse, Marion Bloem en Wieteke van 

Dort te staan, maar het geeft me vooral 

een goed gevoel dat het moeilyke en 

pijnlijke onderwerp van de politionele 

acties op deze manier onder de aandacht 

komt van het lezerspubliek. Voor de 

duidelijkheid: 'de Vloek' is geen boek over 

wraak, maar vergeving [vergeven maar 

niet vergeten...)". 

Verslag Oostkavels Dit voorjaar 

wisselden belanghebbenden en 

gemeente tijdens vier stadsgesprekken 

met elkaar van gedachten over de 

toekomst van de Oostkavels: het gebied 

naast het ziekenhuis tot aan het spoor. 

Verslag van de stadsgesprekken zijn nu 

vastgelegd in een boekje dat verkrijgbaar 

is bij de gemeente. Dienst Stadscentrum. 

Voor Filmwijkers is het belangrijk de 

ontwikkeling van dit gebied scherp in de 

gaten te houden. De gemeente heeft de 

plannen voor de Oostkavels aangepast. 

Dit gebied loopt van het spoor, langs de 

Stadswetering tot aan het Weerwater. 

Eerder dit jaar hield de gemeente 

onder leiding van Inge Diepman een 

aantal gesprekken met bewoners 

en belangengroeperingen over de 

Oostkavels. Hieruit bleek onder meer dat 

de Stadswetering niet rechtdoor tot aan 

het Lumièrepark moet worden getrokken. 

Voor de aanpassing van de plannen 

heeft het college van burgemeester 

en wethouders nu 250.000 euro 

uitgetrokken. Eerder was al 650.000 euro 

uitgegeven aan het opstellen van een 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

en het maken van de grondexploitatie. 

Het extra geld wordt ook besteed aan de 

procedures voor de tijdelijke huisvesting 

van een aantal onderdelen van het 

ziekenhuis op het Hennepveld en het 

tijdelijke parkeerterrein bij de Acta/Pabo. 

Tenslotte is het extra geld bedoeld voor 

de onderzoeken en onderhandelingen die 

moesten worden gedaan voor de komst 

van een gebouw voor Hoger Onderwijs. 

Dit pand komt te staan op de strook 

grond tussen het stadhuis en de verlegde 

Hospitaaldreef. 

W i j n h u i s in de F i lmwi jk Jorgine 

Anderson heeft na een jarenlange 

carrière als HRM adviseur binnen diverse 

organisaties de weg gekozen om van 

haar passie haar beroep te maken. Haar 

passie? Wijn. Jorgine is bezig met de 

vinologenopleiding aan de wijnacademie. 

In oktober vond in de Kemphaan de eerste 

wijnproeverij van het kersverse Wijnhuis 

Werelds plaats. Het Wijnhuis verzorgt 

cursussen, proeverijen en verkoopt 

uiteraard de heerlijkste wijnen. In het 

volgende nummer meer over het wijnhuis. 

Wijnhuis Werelds, James Stewartstraat 1, 

1325 JA Almere, www.wijnhuiswereld.nl/ 

lnfo@wijnhuiswerelds.nl 

Filmwijkkrant 6 5 - december 2006 13 



Digitale diensten 
Tekst: Gezondheidscentrum Filmwijk. Foto: Simone Koorn. 

ilmwijk 
Gezondheidscentrum 

De interactieve hulpverlening van Zorggroep Almere is 
sinds begin oktober aanzienlijk verbeterd. Niet alleen 
is de website gemoderniseerd, ook worden er enige 
nieuwe digitale diensten aangeboden. Dit stond allemaal 
vermeld in een informatieblad dat huis aan huis in 
Almere verspreid is. Echter is gebleken dat niet iedereen 
deze heeft ontvangen, daarom in deze filmwijkkrant nog 
enige informatie hierover. 

Het is sinds 2 oktober 2006 mogelijk om: 

• Hulpverleners via internet te consulteren (een vraag stellen) 

• Herhaalrecepten via internet aan te vragen bij de apotheek 

• U als (nieuwe) patiënt in te schrijven via internet 

• Uw verhuizing door te geven via internet 

• Een product te bestellen via de webwinkel 

In de nabije toekomst kunt u bovendien via de site afspraken 

maken met bijvoorbeeld de huisarts. Ook zult u regelmatig 

nieuwe informatie vinden, bijvoorbeeld speciaal voor diabetici. 

Dit alles via www.gezondheidscentrumfilmwijk,nl 

Account aanmaken / inloggen via beveiligde omgeving 
Wilt u uw hulpverlener een vraag stellen (internetconsultatie) 

of een herhaalrecept aanvragen bij de apotheek? Dan is het 

zaak om eerst een account aan te maken. Anders gezegd: u 

vult eenmalig uw gegevens in en kiest van welke diensten u 

gebruik wilt maken. Het gezondheidscentrum controleert of u 

als klant bent ingeschreven. Dat eigen account is noodzakelijk 

om ervoor te zorgen dat de gegevens die u uitwisselt met uw 

hulpverlener (de huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk 

werker, verloskundige, apotheek of diëtist) via een beveiligde 

weg worden verstuurd. Buitenstaanders hebben tenslotte 

niets te maken met uw gezondheidstoestand. Zodra u zich 

heeft aangemeld kunt u al gebruik maken van de interactieve 

diensten. U kunt uw gegevens eenvoudig aanpassen als dat 

nodig is, bijvoorbeeld wanneer u verhuist naar een ander 

gezondheidscentrum. Net als bij internetbankieren, moet u wel 

iedere keer even inloggen (links-boven op de startpagina van 

de site) om te communiceren. Inloggen hoeft natuurlijk niet als 

u op zoek bent naar algemene informatie. Dat is een kwestie 

van kijken en klikken. 

Hoe maak ik mijn eigen account aan? 
Ga naar www.gezondheidscentrumfilmwijk.nl en klik op de 

knop Inloggen. 

• Klik op de link Account aanmaken (er staat wellicht nog 

inschrijven). 

• Vul de gevraagde gegevens in. Klik op Versturen. 

• U kunt direct gebruik maken van de internetdiensten. 

Hoe stel ik een vraag aan mijn huisarts? 
• Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en kies de 

optie Internetconsult. 

• Kies voor Huisarts en selecteer de naam van uw eigen arts. 

• Typ uw vraag in. Klik op Versturen. 

Zodra uw vraag is beantwoord, ontvangt u een e-mail en logt u 

opnieuw in om het antwoord te lezen. 

Hoe vraag ik een herhaalrecept aan? 
Heeft u eenmaal een eigen account? Dan is het aanvragen 

van een herhaalrecept een fluitje van een cent. Gewoon een 

kwestie van inloggen en de gevraagde gegevens invullen. 

Als u hetzelfde recept vaker aanvraagt, staan ook deze 

gegevens alvast ingevuld. Uw aanvraag bestaat dan nog uit één 

druk op de knop Versturen. 

Voor zelfzorggeneesmiddelen of hulpmiddelen voor diabetici 

hoeft u de deur niet meer uit. U kunt deze producten 

eenvoudig bestellen in de webwinkel en desgewenst thuis laten 

bezorgen. De webwinkel begint nog kleinschalig, maar het 

assortiment zal snel worden uitgebreid. 

Webwinkel 
De webwinkel is een nieuw element voor Zorggroep Almere. 

In eerste instantie is de etalage van de webwinkel gevuld met 

producten die onze apotheken verkopen. Over een poosje 

raken de schappen in de webwinkel beter gevuld en kunt u 

via internet ook zaken als krukken, klossen e.d. bestellen. 

Betalingen verlopen niet via internet, maar contant bij afhalen/ 

bezorgen. 
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N i e u w e b e w o n e r 

De groep nieuwe bewoners maken we via de vern ieuwde 

site ve r t rouwd met de organisatie van de gezondheidszorg in 

A lmere in de vo rm van een ne twerk van gezondheidscentra, 

woonzorgcent ra en de thuiszorg. 

De knop Gezondheidsinformatie geeft u toegang to t de were ld 

en werkw i j ze van de groepen hulpverleners die in dienst zijn van 

Zorggroep A lmere . Z i j verwi jzen u ook naar andere internetsites 

met medische informatie die in hun ogen de moei te waard en 

bet rouwbaar zijn. De groepen hulpverleners zijn ondermeer : 

huisartsen 

apothekers 

fysiotherapeuten 

maatschappelijk werkers 

verloskundigen 

thuiszorgmedewerkers 

verplegenden 

verzorgenden 

diëtisten 

Zötagroep-AimerR 

Bhl tp : / Ik.* 

Zorggroep 

Welkomstpagina 
Routebeschrijvins 
Jnschrijfftjrmuher 
Cliëntenraad 
Verhuis informatie 
KJachtenpnjcedure 
Privacywaa rfoo rg 

Filmwi] 

1 Apotheek 
Consultatie bureau 
Diëtetiek 
Fysiotherapie 
Huisartsen 

3eugdg«2oridr,e:as;c-

Oké-punt 
•iocsas: Raadslieden 
Verloskunde 

Ri ta T c h e l e b o n , r e c e p t i e 

Nieuwe telefoonnummers Gezondheidscentrum 
Zoals reeds in de vorige Filmwijkkrant vermeld heeft het gezondheidscentrum sinds 19 oktober andere telefoonnummers. De telefoonnummers die 

in de vorige editie van deze krant vermeld stonden, waren echter niet allemaal correct, excuses hiervoor. Op deze pagina vindt u deze juiste, nieuwe 

nummers. U kunt overigens ook een overzicht met de nieuwe telefoonnummers bij de receptie van het gezondheidscentrum verkrijgen. 

Website: www.gezondheiclscentrumflimwijk.nl 

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

Te le fooncent ra le : Tel. 545 43 40 (vanaf 08.00 uur) 

C e n t r u m m a n a g e m e n t : Tel. 545 43 40 (Dhr. M. Knijn) 

Recept ie: Tel. 545 43 40 

Hu isa r tsengeneeskunde : tussen 08.00 en 17.00 uur 

Tel. 545 43 41/545 43 42 

Spoed l i jn hu i sa r t sen : Tel. 545 43 44 

Thu iszo rg loke t : Tel. 548 67 08 

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. 545 43 40 

A p o t h e e k : Tel. 545 43 46 

Fys io therap ie : Tel. 545 43 45 

Maatschappe l i j k w e r k : Tel. 545 43 40 

D ië te t iek : Tel. 545 43 40 

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



Tandheelkund 

n 

leide tandartse 

ick is gevës 
3 mm 

eningstijden: ma-di-do-vrij 8.00-18.00 uur en zaterdag 8.00-17.00 uur. 

Operetteweg 74, 1323 VC Almere / Telefoon 036 53 67 444 / Fax 036 54 98 040 / info@tandartsalmere.nl 



U wilt toch ook niet te veel betalen voor 
nieuwe baby-, penter- en kleutermode'? 

Surf dan naar 
www.Babywinkeltje.nl 

en ervaar hoe voordelig online shoppen is. 

Voor alle bestellingen voor Almere 
zijn de verzendkosten 

ÖRATIS! 

kastconcepten 

Palmpolstraat 53 1327 CB 
Almere T 036 5404666 
www.armadialmere.nl 

H a a l h e t b e s t e uit jezel f 
L o o p je v a s t in e e n persoonli jk p r o b l e e m ? 
W e e t je niet m e e r h o e je he t op kunt l o s s e n ? 

r e b o r n 
P e r s o o n l i j k e b e g e l e i d i n g 

c o a c h i n g a t h e r a p i e 

l e d e r m e n s kan z ich ontwikkelen 
e n n ieuwe mogel i jkheden lenen z ien 

• a t k a n jij d u s ook! 
Wij b e g e l e i d e n je o m je doel t e beneiken 

P e g g y A s h c r o f t s t r a a t 4 3 

1 3 2 5 K G A l m e r e - F i l m w i j k 

• 3 B - 5 2 1 7 2 2 3 
i n fo@reborn -coach ing .n l 

w w w . r e b o r n - c o a c h i n g . n l 

Integrale Massagetherapie 

Marijke Huiberts 

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

Last van spanningen die maar niet willen 
verdwijnen . . . 

Besta je alleen uit een denkhoofd en wil je 
je lichaam weer voelen . . . 

Of wil je jezelf eens trakteren op een 
ontspannende massage . . . 

Integrale Massagetherapie is dan een 
mogelijkheid. 

Simon van Collemstraat 90, 
1325 NC Almere (Filmwijk) 

telefoon 036 - 5376819 



(Advertenties) 

• HELPDESK AAN HUIS 

• LEVERING & 
(HER)INSTALLATIE 
van HARD- & SOFTWARE 

• NETWERKEN(BEHEER) 

Voor meer informatie: 

W W W . L E T S F I X I T . N L 

Peggy Ashcroftstraat 46 - 1325 KH Almere 
Tel. ; (036) 533 5965 - GSM: (06) 402 86 709 

Fax : (036) 540 1102 

L—IIAl l—ii l-( y \ / \ n MUL 

Woensdag kinderknipdag 
Kinderen t/m 10 jaar normaal € 10,-. W o e n s d a g € 8 ,50! 
Kinderen t/m 15 jaar normaal € 13,50. W o e n s d a g € 12,-! 

Wassen/knippen voor dames en heren € 16,50 

Nieuw: Knipkaart ! 

O p e n i n g s t i j d e n : 

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

Consult/Spreekuur 

Dierenartsen: 

R.A.M. Blommaart 

A. de Winter 

Openingstijden 

Cinemadreef 2 
1325 EM Almere 

Op afspraak 
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00 

maandag t/m vrijdag 
08.30 -19.00 uur 

Meije 
Orth 

Voor 

• Pro- en orthesen • Bor: 
• Elastische kousen • Cors 
• Reval idat ie-ar t ikelen • Ve 

Amsterdam 
Ie Constantijn Huygensstraat 68 

020- 618 05 55 
Bussum 

Brinklaan 26 
035 - 693 62 38 

die 
SINDS 1938 en • Inlays 

i j # (Sport) bandages 
| j ro ls toel en loophulpmiddele 

Almere-Haven 
na telefonische afspraak 

036-531 54 14 
Almere-Stad 

na telefonische afspraak 
036 - 535 76 00 

Hilvyrsupi 
Gijsbrecht van Amstelstraat 25f  

035 -624 30 01  
Soest 

Middelwijkstraat 29 
035 - 582 67 27 

Hilversum 
Locatie Ziekenhuis 

035 - 647 13 22 

www.meijerorthopedie.nl 



Kerstbomen 
Tekst: Rob Verlinden. Foto: Mare Puyk. 

Ménsen kijken vaak geërgerd naar buiten als er geen zon te 
zien. December is natuurlijk de kerstmaand. Bijna iedereen die 
met de kerstdagen thuisblijft zet een kerstboom neer, want 
een kerst zonder kerstboom vinden de meeste mensen maar 
niets. In Nederland is het gebruik van een kerstboom nog niet 
zo heel lang een traditie. Het is in het begin van de vorige eeuw 
overgewaaid uit Duitsland, inclusief alle kerstversieringen. De 
laatste jaren is het volgen van de nieuwste kleurentrends van 
de kerstballen een enorme rage. Sommige mensen willen elk 
jaar meedoen met de nieuwste kleurentrends en schaffen dus 
ook elk jaar nieuwe kerstballen aan. Bij veel mensen is dan 
ook niet de vraag of ze een kerstboom neer gaan zetten, maar 
wat voor boom het gaat worden. Een kunstkerstboom of een 
echte. Vroeger stelde men die vraag over de verlichting. In die 
tijd werden de bomen gedecoreerd met brandende kaarsen. 
Opeens waren er elektrische lampjes verkrijgbaar en veel 
mensen moesten hier erg aan wennen. Op dit moment is er bijna 
niemand meer die brandende kaarsjes in de kerstboom gebruikt. 
De kunstkerstboom is nog niet zover als de elektrische lichtjes, 
maar is ook aan een onstuitbare opmars begonnen. In het begin 
zagen kunstkerstbomen er niet echt geweldig uit, maar op dit 
moment worden er kunstkerstbomen aangeboden die er vaak 
mooier uitzien dan echte kerstbomen. Wat je ook voor reden 
mag hebben om een kunstkerstboom aan te schaffen, deze mag 
en kan nooit zijn omdat je denkt dat een boom uit de natuur 
wordt gehaald alleen maar ter versiering van de kerstdagen. Deze 
kerstbomen worden speciaal gekweekt voor de kerst en het is 
dus beslist geen verarming van de natuur als deze gekapt worden. 
Kerstbomen worden ook met kluit aangeboden en die zou je 
dan later in de tuin kunnen planten. Bij de echte kerstspar wordt 
je vaak niet beloond voor de goede zorgen. Ondanks het water 
geven tijdens de warme kerstdagen in de huiskamer, gaat hij na het 
planten dood. Dit gebeurt doordat de kweker deze bomen zo snel 
mogelijk opkweekt om tijdens de kerstdagen in de huiskamer te 
zetten. De kluit van deze bomen is door kweker nooit behandeld 
om te verplanten, dus de wortels zijn te grof om verplanten te 
kunnen overleven. De reden dat kerstbomen met kluit worden 
aangeboden is dat op die manier de naalden langer aan de bomen 
blijven zitten. Dat heeft dus niets met een succesvolle herplant na 
de kerst te maken. De echte kerstspar, die prikt, wordt hoe langer 
hoe minder gebruikt. De naalden van deze boom vallen snel af 
en eigenlijk is het geen concurrent voor de kunstkerstboom. De 
NordmannSpar is wel degelijk een concurrent. Dit is een spar met 

een zeer fraaie bouw en mooie, dikke, donkergroene naalden. 
Ook deze wordt speciaal voor de kerstdagen gekweekt. Er zijn 
prijsverschillen en dat heeft alles met de bouw van de boom te 
maken. Een boom met mooie gedrongen takken is vaak tijdens 
de groei behandeld met remstoffen en daardoor duurt het langer 
voordat hij gekapt kan worden en is dus ook duurder, maar wel 
veel mooier. Wil je de boom goed op kleur houden, dan is het 
belangrijk om deze op water te zetten. Er zijn kerstboomhouders 
met een waterbak. Voordat je de boom hierin zet, zaag dan eerst 
een stukje van de stam af zodat er weer een verse wond ontstaat 
en de boom weer water op kan nemen. Blijf het water wel steeds 
bijvullen, de boom blijft dan mooi groen zonder veel naalden 
te verliezen. Een levende kerstboom vind ik toch echter dan 
een kunstkerstboom. Zeker de Nordmannspar zal voorlopig de 
kunstkerstboom blijven verslaan in populariteit. 

Rob Verlinden 
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Tekst: Connie Franssen. 

Mijn ouders waren niet van de 

kunst. We gingen nooit naar een 

theater of museum. Ik brak wel 

met mijn broer t je en de halve buur t 

iedere zondag de Victor ia bioscoop 

aan de Sloterkade in Amsterdam 

af ... t o t ik een keer met een 

vriendinnetje een avond mee mocht 

naar een dansvoorstelling in de 

Stadsschouwburg. Het veranderde 

mijn leven. Ineens besefte ik dat er 

nog een andere wereld bestond en 

dat ik in die wereld thuishoorde. Ik 

zet te alles op alles om danseres te 

worden en vi j f t ien jaar later was de 

Stadsschouwburg mijn werkplek. 

Dat gevoel ben ik nooit kwi j tgeraakt , 

het gevoel van belofte, iedere keer 

weer als ik een theater of museum 

inloop. En als het erg goed is dat ik 

zie, ki jk ik daarna net even anders 

naar de wereld. En dat is precies 

waar kunst voor bedoeld is. Misschien 

dat ik daarom zo geschokt was toen 

ik hoorde dat het college van plan is 

De Paviljoens te sluiten. Want dat is 

waar het op neer komt. 

Wat is er aan de hand? 

Het college is van plan om de 

Paviljoens collectie vanaf 2009 in het 

nieuwe theater onder te brengen. 

Niet zo'n goed idee als je bedenkt dat 

juist de f lexibi l i tei t van de gebouwtjes 

een geweldig podium biedt voor de 

exposities. Alsof je de collectie van 

het Stedelijk onderbrengt in het 

Muziektheater. Bovendien word t 

de subsidie aan De Paviljoens met 

300.000 euro verminder t . In de 

prakt i jk betekent dat het einde van 

De Paviljoens. Een verbijsterend 

voornemen als je bedenkt dat De 

Paviljoens landelijk keer op keer de 

aandacht t r ek t met spraakmakende 

act iv i tei ten. Feit is dat 14.000 mensen 

per jaar het museum bezoeken en de 

helft daarvan zijn Almeerse kinderen 

die daarmee vaak voor het eerst 

kennismaken met kunst. Feit is dat 

het museum in 2005 een belangrijke 

prijs van kunstcri t ici won vanwege 

haar 'ui tzonderl i jke kwal i tei t ' . Feit is 

dat het museum positieve aandacht 

kr i jgt in de Cul tuurnota en dus kans 

op meer rijkssubsidie in de toekomst. 

De Paviljoens sluiten, is pure 

kapitaalvernietiging én levert A lmere 

landelijk erg slechte PR op. 

Gelaagdheid 

Juist in een stad als A lmere is het 

nodig dat er gelaagdheid ontstaat. 

Gelaagdheid in bevolkingsgroepen, 

in winkelaanbod, in culturele 

act ivi tei ten. Je kunt naar Utopolis 

voor de nieuwste Harry Potter maar 

ook naar Cinescope voor een kleine, 

Franse f i lm. Juist die gelaagdheid 

t r ek t ook allerlei soorten mensen 

naar A lmere en die zorgen weer 

voor activi teiten en voor je het 

weet is A lmere een echte stad. Een 

stad waarin Almeerse kinderen via 

de loopbrug van De Paviljoens een 

andere wereld dan die van Disney in 

kunnen lopen. 

Inmiddels worden er allerlei 

init iatieven op touw gezet om 

ervoor te zorgen dat De Paviljoens 

openbli jven. 

Steunbetuigingen kunt u kwi j t op 

www.depavil joens.nl. We houden u op 

de hoogte! 
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Optimaal Vitgg 
Pi-akti(k voor Emotionele en 
fysieke Vitaliteit 

I 
" Pol-fijn 4oof Het leven " 

Voof mensen 4ie 
niet lekker in hun vel zitten 
igst hebben vgn stress 
zich futloos voelen 
willen stoppen met roken of snoepen 
^ncjst hebben voor 4e tgndsrts 
fobieën ofpgnieka^nvgllen hebben 
hun boosheid niet los kunnen l̂ ten 
relatieproblemen hebben 
sukkelen met hun gezondheid 
fgglgngst /examenvrees hebben 
zwanger willen worden 
al van alles geprobeerd hebben 

Voor kinderen met 
• leer-en/of gedragsstoornissen 
• sociaal-emotionele problemen 
• concentratieproblemen 
• watervrees 

Wilt u uw onverwerkte emoties op
ruimen en balans in uw leven brengem' 
Bel nu!! 
Drs. Ellen Blad. 
NEl-practitioner en orthopedagoog 

Jeroen Boschplantsoen 5H-, 1515 HH Almere 

Tel. 036-5553735 fax 056 5353683 
E-mail praknei@fIevonet.nl 



2006: Belangrijk jaar voor Platform 

Het jaar 2006 is een belangrijk jaar geweest voor de Stichting Platform Filmwijk. Het bestuur werd grotendeels 

vernieuwd. Begin 2005 had voorz i t ter John de Lang, een van de oprichters van het Platform, om persoonlijke redenen 

zijn functie moeten neerleggen. Na lang zoeken kwam begin 2006 een nieuwe voorz i t ter in beeld, Ed van Doorn. Ook 

een andere sleutelfiguur in het bestuur, penningmeester Onno Groen moest er vanwege drukke werkzaamheden mee 

stoppen. Hij werd opgevolgd door Nico Bohan. 

Nieuw bestuur, nieuw elan 

De nieuwe bestuursleden brachten ook 

nieuw elan mee. Samen met de zittende 

bestuurders zijn ze er volop tegenaan 

gegaan. Belangrijk was daarbij het 

vernieuwen van de contacten met het 

Stadsdeelkantoor Stad-Oost. Doordat het 

jaar tevoren het Stadsdeelkantoor was 

gereorganiseerd, moesten ook hier nieuwe 

contacten worden opgebouwd. Hoewel 

de culturen van een ambtelijke organisatie 

en een enthousiaste vrijwilligersclub wel 

eens met elkaar botsen, is hier toch een 

goede samenwerking ontstaan. Periodiek 

is er overleg tussen het bestuur van het 

Platform en de gebiedsmanager de heer 

Klaas Dijkhuis. 

Een schone wi jk 

'Een schone wijk' was dit jaar het 

kernthema bij het Platform. Op 1 april 

werd de grote schoonmaakactie van 

de wijk gehouden. De wijkbewoners 

hadden er plezier in de wijk te ontdoen 

van alle mogelijke zwerfvuil en dankzij 

de medewerking van de gemeente kon 

het verzamelde vuil ook inderdaad 

direct worden afgevoerd. Stickers op alle 

vuilnisbakken in de wijk en posters bij de 

bushokjes benadrukten nog eens, dat 2006 

het jaar van de schone wijk was. 

in format iemarkt stadsdeel 

Het Platform op zijn beurt heeft een 

bijdrage geleverd aan de gemeentelijke 

informatiedag op 11 november. In de kraam 

van het Platform werd getoond, waar 

bewoners samen toe in staat zijn bij het 

leefbaar houden van de wijk. Een bezoeker 

uit een andere wijk verzuchtte daarbij: 

"Waarom kan zoiets wel In de Filmwijk en 

niet bij ons " 

Harde noten 

Toch wil goede samenwerking niet 

zeggen, dat het Platform kritiekloos 

het gemeentelijk beleid steunt. Zo zijn 

menigmaal harde noten gekraakt over de 

wijze waarop men bij de gemeente met 

klachten en vragen van bewoners omgaat. 

Het niet tijdig beantwoorden van vragen 

en het zelfs niet even terugbellen naar 

bewoners die contact zoeken met een 

medewerker van het Stadsdeelkantoor, 

vereist een cultuuromslag, moet ook 

Dijkhuis erkennen. 

Tevreden 

Toch kijkt het Platform tevreden terug op 

2006. Er is het een en ander in gang gezet. 

Zo wordt momenteel geïnventariseerd wat 

er moet gebeuren met de speelplekken 

voor de jeugd. De kleintjes uit de begintijd 

van de wijk zijn tieners geworden en 

daarom zullen ook speelplekken vervangen 

moeten worden door bijvoorbeeld 

sportvoorzieningen voor jongeren. Eind 

september kwam de nieuwe website van 

het Platform in de lucht, waar de Filmwijker 

alles over zijn wijk op kan vinden. 

Gemengde gevoelens over plan van 

eisen Oostkavels 

Op de Politieke Markt van 16 november 

heeft het Bureau KCAP door middel van 

een maquette het nieuwe Stedelijk Plan 

van Eisen (SpvE) voor de Oostkavels 

gepresenteerd. Bij het opstellen hiervan 

is gedeeltelijk rekening gehouden met de 

wensen van de Filmwijkbewoners. Zo 

is afgezien van het rechttrekken van de 

Stadswetering en is ook niet geknabbeld 

aan het Lumièrepark. 

Het Platform heeft vanaf het begin bezwaar 

gemaakt tegen eerdere plannen, waarbij het 

karakter van de Filmwijk werd aangetast 

en een deel van het Lumièrepark zou 

moeten verdwijnen. Na een reeks van 

vier stadsgesprekken werd onder meer 

besloten om op het gebied van architectuur 

respect te hebben voor de Filmwijk door 

goede situering van laag- en hoogbouw. In 

de nieuwe plannen wordt de Stadswetering 

op een paar plaatsen verbreed en staan 

aanlegsteigertjes voor boten geprojecteerd. 

Helaas is langs de Stadswetering, de grens 

tussen Stadshart en Filmwijk, toch weer 

uitgegaan van hoogbouw, waardoor er van 

een geleidelijke overgang geen sprake is. Op 

de maquette zijn blokken te zien bestaande 

uit een laag winkels op de begane grond 

met daarboven zes woonlagen. Bewoners 

van de Filmwijkzijde van de Stadswetering 

vrezen, dat dit de lichtinval in hun woning 

nadelig zal beïnvloeden. Het Platform houdt 

de vinger aan de pols. 

Vervolg op schoonmaakactie 

Er komt een vervolg op de 

schoonmaakactie in de wijk. Dat gaat 

op zaterdag 14 april 2007 gebeuren. 

Het bestuur van het Platform wil bij 

de organisatie vrijwilligers inzetten, die 

zich hier het afgelopen jaar voor hebben 

aangemeld en die de inzamelpunten hebben 

bemand. Van de vorige schoonmaakactie is 

een uitgebreid draaiboek gemaakt, waarvan 

nu gebruik gemaakt kan worden. Uiteraard 

heeft er een evaluatie plaatsgevonden, 

waardoor fouten uit het verleden nu 

vermeden kunnen worden. Het is de 

bedoeling de actie feestelijk af te sluiten 

bij en in het gebouw van basisschool De 

Polygoon. Filmwijkers, zet 14 april nu vast in 

uw agenda. 
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S T I C H T I N G P L A T F O R M F I L M W I J K , «OOR 

Platform Filmwijk i 

Partnersadonateur : 

Over de Filmwijk 

Voorzieningen in de wijk 

Praktische wijkinfo 

In fo rmat iemark t Stadsdeel Stad Go-;* m i m * b teoch t 

1b november 2006 ( De informatiemarkt van het Stadsdeel Stad-

Oost is zaterdag 11 november zeer matig bezocht. Te weinig 

pubticiteit en een ongunstige iocatie - de tent stond helemaal 

achterop het parkeerterrein bij het station Parkwijk en viel 

nauwelijks op - zijn daar waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak 

van. LHI-

Planntf i Oostkavsh op Pohtiel^e MsrKt 16 november 200è 

15 november 2D06 j Aanstaande donderdag 16 november vanaf 

i9.00 uur is er een kleine tentoonstelling van de plannen voor de 

r; •\:::K - -;; ^oMtieke markt. Matuurlijk berit u van harte 

Stichting 
Platform Filmwijk 

Almere 

Secretariaat 
Dhr. Joop Hoogendoorn 

Fellinilaan 348 

I325 T X A lmere 

036-523 I2 63 

hoogendoorn@fi lmwi jka lmere.n l 

Website Platform enthousiast ontvangen 

Spandoek schoonmaakactie 

Filmwijk 14 

buitengewoon schoon www.fiimwijkalmere.nf 

Gooit u binnen 
ook alles 

op de grond? 

Waarom buiten 
dan wel? 
F i l m w i j k 
buitengewoon 
s c h o o n 

Sttditïng Py t f tm rftw*t3fc, «xw ™ , a™«Hr« FIJmwp 

Het Platform heeft enthousiaste reacties 

gekregen over de nieuwe websi te, te 

zien op www. f i lmwi jka lmere .n l . Er is 

bi jzonder veel informatie op te vinden en 

- niet minder belangrijk - alles is duideli jk 

en overzichtel i jk opgebouwd. De site 

is on two rpen en gebouwd door Ani ta 

Ni jman van het bureau voor webdesign 

en tekstredact ie 'Kiezels'. Zi j bl i jkt nog 

ideeën te over te hebben o m de site nog 

verder uit te bouwen. Z o is er op de site 

een rubr iek " O v e r de Fi lmwijk ' waar in 

achtergrondinformat ie en foto's over de 

w i j k zullen komen. O p dit momen t is 

daar nog niet veel informatie te vinden. 

Maar heeft u misschien materiaal dat 

u op onze websi te geplaatst zou wi l len 

zien, laat het ons dan we ten en mail naar 

pr@f i lmwi jka lmere.n l . 

O o k zijn er uit de wi jk verzoeken 

gekomen een fo rum op de site te 

plaatsen. En het bestuur van het 

Platform speelt met het idee pr ikkelende 

stellingen aan de bewoners voor 

te leggen en - in navolging van het 

raadspanel - een Filmwijkpanel in te 

stellen. Webmaster An i ta Ni jman beki jkt 

al deze plannen op haalbaarheid: " H e t 

moeten geen eendagsvliegen w o r d e n . 

Als je zoiets doet , moet je het we l goed 

doen. Bij een fo rum is het bi jvoorbeeld 

belangrijk dat je regelmatig cont ro leer t 

of er geen ongewenste teksten op 

geplaatst w o r d e n . En als w e mensen 

naar hun mening gaan vragen, moeten 

w e als Platform van tevoren bedenken 

wa t w e hiermee gaan doen." 

D o n a t e u r s 

Voor bedri jven en instellingen in de 

Fi lmwijk kan het interessant zijn o m 

donateur te wo rden van Platform 

Filmwijk. U kunt de stichting steunen 

met een bedrag vanaf 50 euro per jaar, 

en wi j plaatsen dan uw logo op onze 

websi te inclusief een link naar uw eigen 

websi te. 

G e e f ons u w e -ma l l ad res 

Het bestuur van het Platform zou graag 

beschikken over zoveel mogeli jk e-

mail adressen van partners. Het kan 

in bepaalde gevallen bi jzonder nutt ig 

zijn o m wi jkbewoners op kor te termi jn 

over belangrijke zaken te in formeren. 

Een voorbeeld is de presentatie van 

de maquet te van de Oostkavels. Het 

feit dat deze ti jdens de Politieke Markt 

getoond zou worden , bereikte het 

Platform een dag tevoren. Het bericht 

is onmiddel l i jk op de site geplaatst, 

maar veel geïnteresseerden bereikte het 

toch te laat. W i l t u in dit soor t gevallen 

onmiddel l i jk op de hoogte gehouden 

w o r d e n , stuur dan uw e-mail adres naar 

pr@f i lmwi jka lmere.n l . Het bestuur 

van het Platform garandeert u, dat de 

adressen niet aan anderen doorgegeven 

zullen wo rden . 
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ASSURANT 
V e r z e k e r i n g e n 

H y p o t h e k e n 
P e n s i o e n 

F i n a n c i e r i n g e n 

Verzekeren is een zorg van nu 
en biedt zekerheid voor later. 

Wij maken graag een afspraak voor het geven van 
vrijblijvend advies bij u thuis. 

Pasolinistraat 50 
1325 SL Almere 

Te l : 036 - 54 70 905 
Fax:036-54 70 906 

e-mail: info@vzassurantien.nl 
www.vzassurantien.nl 

De filmwijkkrant wordt 

door vrijwilligers gemaakt. 

De krant zoekt met 

regelmaat enthousiaste 

redacteurs en bezorgers. 

naar info@filmwijkkrant.nl 

na» 

CARLA LE NOI3LE 
filmwijk 

Marty Feldmanstraat 50 

Gediplomeerd. Pedicure. 

^ K O C Cert.Diabetieche voet. 

PTOVOE Lid ProVoet. 

Tel: 036-5409524 / 06-14748746 

www.carlapedicure.iiJ 
e-mail carlapedicure.a'wanadoo.nl 

PRAKTIJK VOOR 
VOETREFLEXZONE 
THERAPIE 

Ingrid Lunde 
Gediplomeerd voetreflex therapeut 

Pijn, moe, depressief? 

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 voetrefiexhehandelingen kunnen verstoringen 
die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven. 

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

Bel voor informatie of het maken van een afspraak: 

Ingrid Lunde 
Truffautstraat 44 Almere (Filmwijk-Zuid) 
Tel. 036-545 1448 
www.ingridlunde.mysites.nl « f x o v c 



Een onnodig geplaatst bord Foto's en tekst: Mark Puyk. 
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Terwijl dit een gevaarlijker punt is • • • 

Waar is onze 
brievenbus 
gebleven? 

Wat wordt 
de buurt 
zo lelijk. 



Kinderzaken 
Hey a l lemaal ! Wi j zijn Mariëlle (13) & Isabel 

(13) en we gaan de komende periode de 

kinderpagina maken. We hopen dat je het 

met plezier gaat lezen. Vragen, reacties, 

tekeningen, verhalen, ideeën, enz. kunnen 

jull ie mailen naar: 

lsabel.marjelle@hotmail.com of sturen naar 

James Stewartstraat 61, 1325 JB. 

Jullie weten het: het is bijna kerstvakantie 

(!) vandaar dat deze pagina daarover gaat. 

Wat is er te doen in de 

kerstvakantie? 

Voor de 4+ kinderen is er een 

superleuke familievoorstelling 

van 'Kikker in de Wolken' in de 

Metropole. Het is op dinsdag 

26 december, om 14.00 en om 

16.30. Kosten volwassenen: 17,-

met kortingspas 15,-, en voor 

kinderen tot 14 jaar 12,- euro. 

De film 'Happy Feet' is net 

uit. Het gaat over een paar 

pinguïns die op Antarctica 

leven. Ze zingen allemaal hun 

eigen liedje om partners 

aan te trekken. Helaas 

is Mumble, een jonge 

pinguïn, niet echt de beste 

zanger. Gelukkig kan hij 

dat verbergen door te 

tapdansen. Dat belooft 

wat! 

Wat kun je zelf doen? 
Het g ro te cadeautjesspel 
Nodig: 

Voorwerpen (cadeautjes, mogen ook onzin-dingen zijn, bijv. tandpasta) 

I dobbelsteen 

kanskaartjes 

I klok of wekker 

een goed humeur 

Start van het spel 

de jongste begint en kiest een voorwerp uit het midden, dan de op I na jongste, etc. Net 

zoveel "rondjes" maken tot er niets meer ligt. 

Spelregels 

De oudste begint en gooit de dobbelsteen 

als je I gooit van iedereen draait er I voorwerp I plaats naar rechts 

als je 2 gooit van iedereen draait er I voorwerp 2 plaatsen naar rechts 

als je 3 gooit van iedereen draait er I voorwerp I plaats naar links 

als je 4 gooit je mag een voorwerp ruilen met een ander: je zegt wat je wilt dat moet de 

ander jou geven, (behalve als het "veilig"is) Je bedenkt zelf wat je de ander geeft. 

als je 5 gooit je krijgt een opdracht van de stapel 

als je 6 gooit je mag I voorwerp van jezelf aanwijzen en dat is nu "veilig" niemand mag dat 

meer kiezen om te ruilen 

Daarna met de klok mee 

Eind van het spel 

De vooraf vastgestelde tijd is voorbij 
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help de 
sneeuwman 
zijn hoed te 
vinden! 

Oliebollen bakken! 

Ingrediënten 6 pers. 

500 g bloem 

1 zakje bakpoeder 
7 dooiers 
3 eiwitten 

30 g boter 

2 zakjes vanillesuiker 

2 el rum 

2 el witte wijn 

I snufje zout 

Bereiding: 
/Vleug a//es goed door elkaar tot 

een glad deeg. Maak er kleine 

bolletjes van en frituur ze in de 

friteuse op I80°C in een paar 

minuten goudbruin. Strooi er 

poedersuiker overheen en smullen 

maar! 

u 

n I J 
ft 

in het volgende nummer: we zijn naar Rihanna 

geweest in de Heineken music hall. Vet! Check het 

verslag in de volgende krant! 

advertorial 

Zoparo Administraties 

Zoparo Administraties is een jong bedrijf, dat administratieve 
diensten verleent aan het midden- en kleinbedrijf. Kwaliteit staat 
bij ons voorop. Om de opdrachten van onze cliënten zo efficiënt en 
effectief mogelijk uit te voeren, vinden wij een goed persoonlijk 
contact erg belangrijk. 

Zoparo Administraties is niet alleen DE administratieve partner voor het midden- en 
kleinbedrijf; ook andere administratie- en accountantskantoren kunnen bij Zoparo Administraties 
terecht voor professionele administratieve ondersteuning. Daarnaast is het ook voor particulieren 
mogelijk om ons in te schakelen voor bijvoorbeeld hun belastingaangifte. 

Zobia Hubner-Abbas, de eigenaresse van Zoparo Administraties, 
heeft ruim zeven jaar werkervaring opgedaan als assistent accountant 
bij een accountantskantoor. Zij is van mening, dat het voor kleinere 
Ondernemingen financieel vaak veel aantrekkelijker is om een 
administratiekantoor in te schakelen dan een (dure) accountant. 

Wij werken met een overzichtelijk abonnementensysteem. Zo weet 
u, als cliënt, van tevoren precies hoeveel u voor welke dienst betaalt. 

Voor meer informatie nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen 
op onze website www.zoparo.nl en te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen. 



BATAVUS 
GAZELLE 
LOEKIE 
UNION 
ONDERDELEN 
BEDRIJFSFIETSEN 
REPARATIES 

036-5409040 

OVERDEVEST 
FIETSPLUS. 

Helen 
1 parkhurst 

Parkwijklaan 
dreef Cinema 

GGD 

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

B o o m g a a r d w c g I 1326 C S A l m e r e 

Ga ook bewegen in 2006 bij Joymere 

L—^i.».. 

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

10 dl-weather tennisbanen 
Losse verhuur per uur of Jong«r 
Bedrijf sernangeme nt e n 
Familiefeesten 
Tennis kinderfeestje 

Tennis Planet Academy 
Junioren 5-17 jaar, Senioren 18-80 jaar. 
Sroep- en privetennislessen voor alle nivo's. 
Start nieuwe tenniscursussen in April en Oktober. 
Tussentijds Ganmelden ook mogelijk. 

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



prachtige laarsjes 
maten 22 tm 34^0 

1 : 

V 95 12 Steeds meer mensen ontdekken Babywinkeltje.nl 
en zijn nu een tevreden klant Meer weten? 

Bezoek eens onze webwinkel op 
www.Babywinkeltje.nl en u zult zien dat wij 

groot zijn in kleine prijzen. 
Pe verzendkosten voor bestellingen 

in Almere zijn helemaal GRATIS 

GREAT LENGTHS 
Great Lengths is een systeem 
van hair-extensions voor haar-
vermeerdering. De extensions 
maken uw eigen 
haar in korte tijd 
voller, langer en 

talloze andere toepassingen 
zijn mogelijk. 

J 5 J U kunt uw 
Lengths hair-extensions 
beschouwen en behan
delen alsof het uw eigen 
haar is. 

gik 

• AANBIEDING • 
Tijdelijk krijgt u bij een extension 
behandeling, tegen inlevering van 

deze bon, een originele Great Lengths 
borstel kado t.w.v. 9 euro. 

Joris Ivenslaan 123 
1325 LZ Almere 

Filmwijk Zuid 
036 - 537 56 64 

mm 

I 
prakt i jk voor 

Sport-'ontspanningsmassage ~ Hot Stone massage 
Stoelmassage ~ Hoofdmassage ~ Aromatherapie 

Total Relax behandeling - Cadeaubonnen 

Nu e e n m a l i g 5 euro kor t ing 
op e e n Hot S t o n e M a s s a g e 

(lever daarvoor deze advertentie in bij body-zone, geldig t'm 15 december 2006) 

i 

Ki j k op de w e b s i t e w e l k e b e h a n d e l i n g e n a l l e m a a l m o g e l i j k z i jn 



centrum 
NATARAJA 

YOGA 
Yoga: Kracht en ontspanning in balans 

Introductiecursus 
cursus van 8 lessen om kennis te maken met yoga 

Basisniveau 
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen 

Middenniveau 
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en 

vragen om een goed lichaamsbewustzijn 

Basis eenvoudig 
Eenvoudige oefeningen in een rustig tempo 

Voor data Introductiecursussen, 
meer informatie en een folder: 

0 3 6 - 5 3 7 6 8 25 
Tevens is de studio te huur voor 

cursussen en workshops. 
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere (Filmwijk) 

Praktijk voor advies en begeleiding bij 

overgangsklachten 
Care For Women 

Graag stel ik mij aan u voor: Mijn naam is José Schiewold. 
In september heb Ik mijn praktijk, voor advies en begeleiding 
van vrouwen met overgangsklachten, geopend. 
Ik ben gediplomeerd verpleegkundig overgangsconsulente en 
aangesloten bij de organisatie Care For Women 
{www.careforwomen.nl) 
Overgangsverschijnselen; een ziekte is het niet, maar iedere 
vrouw krijgt er, in meer of mindere mate, mee te maken. 
Heeft u last van deze verschijnselen, dan kan ik samen 
met u kijken welke oplossing het beste bij u past, want 
gelukkig bestaan er voor veel klachten goede oplossingen. 
Wilt u meer informatie, of een afspraak maken voor een 
consult? Neem dan contact met mij op. Een verwijskaart 
van de huisarts is niet nodig. De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden de consulten vanuit de aanvullende verzekering. 

José Schiewold 
Praktijk: Charles Boyerstraat 5 (Filmwijk) 
Tel: 036-5231377 
Woensdag t/m vrijdagochtend: 9.00 - 12.00 uur 
Woensdag t/m vrijdagmiddag: 13.00 - 17.00 uur 

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 elk tijdstip. 

de meest comfortabele 
stoeien en het grootste 
scherm van Nederland. 

De Fi lmKnipCard is persoons
gebonden en verkr i jgbaar aan O 
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WiiealthFit 
Center Almere ; BOVEN DE VOMAR SUPERMARKT IN FILMWIJK) 

e f i t l r 
HealthFit Center Almere is een modern trainingscentrum, 
waar je kan (cardio-)fitnessen of in groepen kunt sporten. 
We bieden persoonlijke begeleiding, kwaliteit, hygiëne, 
afwisseling, veiligheid en efficiënt trainen. 
Onze enthousiaste instructeurs zijn zeer ervaren. r 
Gratis parkeren, 
kinderopvang en sauna. 

i a n gs .Te le foo"« e n 8 oa 

Trakteer jezelf op een fit gevoel en kom eens 
kijken in ons modern ingerichte trainingscentrum. 

www.healthfitcenter.nl 



NOTARIS 
ALMERE 

VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN (EN HYPOTHEEK OP) UW WONING 

RANDSTAD 22-167 
H O E K R A N D S T A D D R E E F 

ALMERE 

TELEFOON 036 538 22 00 
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