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COLOFON
Oplage en verschijningsfrequentie
De Filmwij kkrant verschij nt 4 keer per jaar en 
wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de 
Filmwij k (oplage 4.500 exemplaren).

Redactie
De Filmwij kkrant wordt gemaakt door vrij willigers. 
Redactieleden: Marie-Josée Beckers, Rutger van 
Dij k, Toon Jansen, Wilma Klaver, Mark Schoutsen, 
Anita Nij man.
Vaste medewerkers: Guus van den Berg (fi nanciële 
controle) en Rob Verlinden (tuinrubriek).

Foto voorpagina
Lumièrepark, door Wilma Klaver.

Website & contact
www.fi lmwij kkrant.nl
Twitter: @fi lmwij kkrant
E-mailadres: info@fi lmwij kkrant.nl

Donaties
Vrij willige bij dragen in de kosten: 
NL80 INGB 0009101157 t.n.v. De Filmwij kkrant

(Na)bezorging
bezorging@fi lmwij kkrant.nl

Advertenties
advertenties@fi lmwij kkrant.nl
036 - 5376228

Bezorgers gezocht!

Wil jij  vier keer per jaar een uurtje de wij k in om 
te helpen de Filmwij kkrant bij  de mensen op 
de deurmat te krij gen? We staan te springen 
om nieuwe mensen! 

Op dit moment is er een vacature in Filmwij k-
Noord voor de Odeonstraat, en in Filmwij k-Zuid 
voor het cluster Fellinilaan, Joris Ivenslaan, Vis-
contistraat, Pasolinistraat, Fellinifl at 1 t/m 3, 
en Tourmaline. Je kunt je ook melden als je een 
keer wil invallen. 

Belangstelling? Stuur een berichtje naar info@
fi lmwij kkrant.nl en we nemen contact met je op. 

Administratie Kantoor 
Wijngaarden                                                                               

S.D. Wijngaarden

Ruim dertig jaar ervaring in:

- Verzorgen administraties
- Samenstellen jaarrekeningen
- Aangiften Vennootschapsbelasting
- Opstellen ondernemingsplan
- Aangiften Inkomstenbelasting 
  (alle soorten biljetten)

Gunstige tarieven 

Kortingen voor startende bedrijven

Speciaal tarief particulieren

Vraag vrijblijvend tarieven of een offerte op

W
Lou Costellostraat 9
1325 CL Almere
sd_wijngaarden@hotmail.com
www.akw-almere.nl
06-53755621
036-5374161

www.akw-almere.nl
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Afgedankt, op straat gezet? Dat is 

gewoon het begin van een tweede 

leven, vindt Martine Oort. De Filmwij k-

bewoonster tovert onooglij k huisraad 

om tot design en de straathonden die zij  

opvangt vinden hun weg naar een warm 

thuis, onlangs nog naar Tineke Schouten. 

Martine maakt de wereld mooier. 

Met haar hond Raffi e komt Martine Oort (46) regel-
matig in het Lumièrepark. Voor de schrij fster van dit 
artikel, zelf hondenbezitter, is het telkens afwachten 
met wie Raffi e op stap is. Eerst was het hondje in 
gezelschap van de kleine witte Maggy, dan van de 
onstuimige Lina, vervolgens van de stoere, blauw-
ogige Peanut en onlangs van harig bolletje Puppy. 
“Ze hebben gelukkig allemaal een goed tehuis ge-
vonden”, vertelt Martine, die met haar tienerkinde-
ren, Raffi e en kat Bennie sinds een paar jaar foster-
gezin is van de stichting HondenBrokkenMakers. 

Adoptie
Het begon met Snippie, de bejaarde border collie 
die ze zo’n zes jaar geleden van haar stiefzus 
overnam vanwege artroseproblemen. Een klein 
hondje erbij  leek haar wel wat. “Bij  toeval las 
ik een artikel in De Telegraaf over een Spaans 
dieren asiel dat adoptiebaasjes zocht in Neder-

NIEUW LEVEN VOOR AFGEDANKTE DIEREN 
EN HUISRAAD

Tekst en foto’s: Wilma Klaver

Martine Oort maakt de wereld mooier

Martine Oort met haar hond Raffie

land. Ik belde, en aan het eind van het gesprek 
had ik Raffi e geadopteerd”, lacht ze. “Om een 
vervolgartikel te kunnen maken wees de krant 
een paar adoptanten aan die het dier in Spanje 

mochten halen. Ik was er een van.” Snippie is niet 
meer; de kleine Raf – een soort Kooikerhondje – 
heeft na vier jaar nog steeds haar hart. 

HondenBrokkenMakers
Maar haar hart is groot. Via Facebook kwam ze in 
contact met een kleinschalig dierenasiel in 
Roemenië dat zich ten doel stelt zwerfhonden 
van straat te halen, op te lappen en te sterilise-
ren of castreren. “Een gecastreerde reu scheelt 
duizenden hondjes”, weet Martine. Om opvang-
capaciteit in het asiel te houden zoekt Honden-
BrokkenMakers adoptanten in Nederland die via 
fostergezinnen geplaatst worden. Tot nu toe heeft 
Martine zes honden opgevangen en bemiddeld. 
“Ik geef geen voorkeur op bij  HondenBrokken-
Makers, ook al ben ik gek op honden met halfl ang 
haar en plofoortjes. Wie het het hardst nodig 
heeft, zeg ik altij d. Hoewel, de laatste was een 
pup, en dat was toch wel érg leuk.”

Pijnlijk
Gemiddeld heeft ze de honden 3 tot 4 weken 
in huis voor een nieuwe baas zich meldt, maar 
ze weet van andere fostergezinnen dat het ook 
wel een half jaar kan duren. Het afscheid is altij d 
weer pij nlij k. “Je gaat je toch aan ze hechten. Ik 
had ze allemaal wel zelf willen houden. Stuur de 
troost-pindarotsen maar door, zeg ik altij d tegen 
de stichting als er weer een de deur uitgaat.”
Wat vindt Raffi e? “Raffi e zal het een zorg zij n. Die 
speelt nooit met andere honden, vergeten dat ie 
zelf een hond is. En Bennie kan weer van de kast 
afkomen”, lacht Martine.

Een ‘volleerd hondenfl uisteraar’ is ze niet, vindt 
ze zelf. Toch heeft ze nooit problemen met haar 

(vervolg op pagina 4)

Peanut

Lina
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logees. “Nou ja met Lina, een angstige hond. Ze 
was er nog maar net. Tij dens een rondje door het 
park wurmde ze zich uit het tuig toen ze een kat 
achterna wilde. Ze is vier dagen zoek 
geweest. Dan merk je de steun van HondenBrok-
kenMakers. Er kwamen zelfs mensen uit Drenthe 
om te komen zoeken, speurhonden zij n ingezet, 
alles werd uit de kast gehaald. En ze is gevonden, 
levend. En Peanut is een keer ontsnapt doordat 
de ring van zij n halsband brak, hij  was maar een 
kwartiertje weg. Daar ben ik nu echt paranoia 
over.”

Ze heeft het er allemaal voor over. “Het geeft 
zo veel voldoening, je haalt er toch weer eentje 
uit de ellende. In het opknappen van spullen zit 
natuurlij k minder emotie, maar daar word ik ook 
zo blij  van. Ik krij g er energie van.”

Passie voor oplappen
En het levert een fantastisch interieur op. Haar 
huis is ingericht met make-overs van vondsten op 
Marktplaats, Facebook en in kringloopwinkels. 
Oude lampen krij gen hippe snoertjes en kap-
pen en prachtige kooldraadperen. Duffe hou-
ten kastjes transformeert ze tot design en oude 
naaimachinekappen krij gen een tweede kans als 
broodtrommel. Het is haar nieuwste vinding. “De 
snij planken maak ik ook zelf.”

Het opknapvirus kreeg haar jaren geleden te 
pakken toen haar twee kinderen nog klein waren 

en Martine een reis naar Rome wilde boeken. 
Financieel niet echt te doen voor een eenouder-
gezin. Ze kocht een oude caravan – ‘zo’n eitje’ – 
knapte die op en ging met haar kroost kamperen 
in Nederland. De passie voor oplappen liet haar 
niet meer los. “Ik ben gewoon visueel ingesteld 
en creatief. Ik wil alles mooier maken!”
Dat geldt ook in haar beroepsleven: de retail, 
mannenmode. “Ik ben nu even in-between jobs, 
maar nog even en ik steek mannen weer strak in 
het pak.”

Meer info
Facebook.com/hondenbrokkenmakers
Facebook.com/Mar10emeubels

www.DeRij keMeisjes.com/2014/12/08/
binnenkij ken-bij /

www.HondenBrokkenMakers.nl

Herman Brusselmans slaakte een diepe zucht 
nadat de derde sessie van het Schrij versblock, in 
een woning aan de Hollywoodlaan, er zondag-
middag op zat.

“Pfff, dat is hard werken. 

Je verzorgt in feite in één 

keer drie optredens. Ik ben 

doodmoe. Maar dit is wel 

leuk om te doen.”

Zo sprak de Gentenaar, die even daarvoor ruim 
een uur uit eigen werk had voorgedragen en 
vragen van belangstellenden beantwoordde.

Editie 2015
Schrij versblock Festival viert zij n eerste lustrum 
met toppers als Redmond O’Hanlon, Nelleke 
Noordervliet, Ronald Giphart, Jan Terlouw en 
Artur Japin. De vij fde editie van het Almeerse 
literair Festival Schrij versblock vindt plaats op 
zondagmiddag 15 november 2015 vanaf 13.00 

uur. Vij ftien topschrij vers nemen plaats aan de 
keukentafel in evenzoveel woningen in het Stads-
centrum en de Filmwij k. In drie sessies van één 
uur kunt u uw favoriete schrij vers bezoeken. 

Einde van de wereld
Op deze zondagmiddag in november bruisen 
woningen in de Filmwij k. Naast bovenstaande 
schrij vers kan natuurlij k Renate Dorrestein niet 
ontbreken. Dit jaar kwam haar boek ‘Weerwater’ 
uit over onze stad en het einde van de wereld. 
Wist u dat Bettine Vriesekoop ook ettelij ke best-
sellers heeft geschreven over haar tij d in China? 
Ze komt ook! Samen met Sanne Terlouw, Gustaaf 
Peek, Jaap Robben, Franca Treur, Rick de Leeuw, 
Joke van Leeuwen, Wim Daniëls en Bert en 
Hannah Wagendorp.

Kortom: een prachtig programma met voor elk 
wat wils. Kaarten voor het Schrij versblock kosten 
€ 12,50 per stuk (en € 17,50 voor een duo-kaart 
voor twee personen). Ze zij n te koop via de 
website. Studenten kunnen, op vertoon van hun 
school-/studentenpas bij  de klantenservicebalie 
in de bibliotheek voor € 2,50 een kaartje 
bemachtigen. Meer informatie is te vinden op 
www.schrij versblock.nl en op www.denieuwe-
bibliotheek.nl/agenda. 

HET SCHRIJVERSFESTIVAL IN DE FILMWIJK 
BESTAAT 5 JAAR!

Schrijver en TV-persoonlijkheid Redmond O’Hanlon is ‘writer in residence’ in Almere. Op 5 februari 
2015 is hij door de gemeente Almere gevraagd een roman te schrijven over de stad, nadat Renate
Dorrestein dat deed met Weerwater. Momenteel woont hij in Nobelhorst om inspiratie te krijgen voor
zijn ‘boek’ over Almere. O’Hanlon is bekend van onder meer zijn deelname aan het tv-programma 
The Beagle van de VPRO en zijn vele reisverhalen. (foto: Marcel Kolder)

Een naaimachinekap doet voortaan dienst als broodtrommel, 
een oude lamp wordt hip.

Door: Toon Jansen
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Jeffrey Halsema is sinds vijf jaar wijk-

agent voor Almere-Stad-Oost, met de 

Filmwijk als aandachtsgebied. Omdat hij 

een spin in het web is in onze wijk, heb-

ben wij hem gevraagd zijn oplossingen 

aan te dragen voor de lokale politiek 

voor dingen die onder meer in de Film-

wijk spelen. Hij geeft vier oplossingen: 

korte lijnen met de bassis chool, een JOP  

(ontmoetingsplek voor jongeren), voor-

zieningen voor jeugd op basis van de 

burger administratie, en het succes van 

de buurtpreventieteams in de Filmwijk. 

Daarnaast heeft hij een nieuwtje.

Tekst en foto’s: Marie-Josée Beckers

Een naaimachinekap doet voortaan dienst als broodtrommel, 
een oude lamp wordt hip.
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Clusters in plaats van stadsdelen 
Bij zijn komst naar Almere gaf Jeffrey in een inter-
view aan Platform Filmwijk aan wat zijn kerndoe-
len zijn: “Mijn eerste missie wordt goed settelen 
in de wijk. Ik wil de wijk en zijn bewoners goed 
in beeld krijgen en ook mijn werkomgeving vind 
ik belangrijk. Daarbij wil ik met de vele keten-
partners zoveel mogelijk problemen in de wijk 
bestrijden, waardoor iedereen de mogelijkheid 
krijgt om van zijn/haar woongenot te genieten. 
Een punt dat bij mij bovenaan de prioriteitenlijst 
staat is de stijging van het aantal woninginbra-
ken, de laatste jaren.“ (Bron: Platform Filmwijk op 
Tumblr 27-4-2011)

Jeffrey: “Ik heb een nieuwtje. We gaan bij de 
Politie Almere binnenkort anders werken om een 
beter beeld te krijgen van wat er in de wijken 
speelt. We gaan in clusters werken in plaats van in 
stadsdelen. De wijkagent, surveillance, recherche  
etc. werken samen in kleinere eenheden. Film-
wijk en Danswijk worden één cluster.” Jeffrey 
verwacht dat hij in dit cluster weer de wijkagent 
wordt. Hij is daar blij mee, omdat hij denkt dat de 
politie zo veel gerichter, sneller en beter geïnfor-
meerd kan werken. Het definitieve besluit wordt 
binnenkort genomen en de clusters starten waar-
schijnlijk nog in 2015. 

Korte lijnen met de basisschool
Jeffrey heeft korte lijnen opgebouwd met de ba-
sisscholen in de wijk en heeft hierdoor kinderen 
met grensoverschrijdend gedrag, beginnende 
jeugdcriminaliteit e.d. vroeg in beeld. Het vinden 
en contact leggen met het gezin van de kinde-
ren lukt nu beter. Zo kan hij veel problemen in 
een vroeg stadium voorkomen. Hij heeft ook korte 
lijnen met het Veiligheidshuis, waarin onder meer 

de jeugdzorg zit voor deze kinderen. Die komt 
zo nodig in actie in samenwerking met hem.  
Jeffrey: “Ik weet dat in andere wijken samenwer-
king tussen de school en de politie nog niet zo 
goed verloopt”. Het is volgens hem een rol van 
de politiek om dit in de hele stad te stimuleren. 

Een JOP in de Filmwijk
Jeffrey: “Cameratoezicht (onlangs verlengd tot 
16 maart 2016) als middel tegen de overlast 
van jongeren rondom het Walt Disneyplantsoen 
helpt wel, maar onvoldoende. Verjagen is niet 
de oplossing. De gemeente startte het afgelo-
pen jaar de voorbereiding voor de aanleg van 
een JOP (jongerenontmoetingsplek) in de wijk. 
Dit is namelijk de enige wijk in Almere die geen 
JOP heeft. Dit plan is voorlopig in de ijskast 
beland, omdat jongeren 18 ruiten ingooiden en 
de gemeente dit wangedrag niet wil belonen. 
Begrijpelijk, maar ook jammer”, vindt Jeffrey. “Nu 

hebben de jongeren geen alternatief. In andere 
wijken blijkt dat de JOPs heel goed werken en 
daardoor problemen met jongeren in die wijken 
verminderen. Laat de politiek dit nu eens rege-
len, waarom langer wachten?” 

Burgeradministratie beter gebruiken
In de burgeradministratie kan de gemeente de 
leeftijdsopbouw zien van jeugd in een wijk. Met 
behulp hiervan kan de gemeente veel flexibeler 
dan nu het geval is inspelen op de speel-, sport- 
en andere voorzieningen voor de jeugd. Nu 
staan er bijvoorbeeld nog wipkippen in buurten 
terwijl daar hoofdzakelijk kinderen van 11, 12 
jaar wonen. De gemeente zou beter dan nu kun-
nen plannen wat er in een bepaalde periode in 
een wijk moet zijn voor de diverse jeugdgroepen. 

Succes van de buurtpreventieteams in 
de Filmwijk
De Filmwijk heeft bij de start van de buurtpreven-
tieteams in 2012 een vliegende start gehad met 
wel 70 vrijwilligers ( inmiddels gestabiliseerd naar 
een lager aantal) voor 3 buurtpreventieteams 
in de Komiekenbuurt, Filmwijk-Midden en Film-
wijk-Zuid. De wijk heeft hiermee een uitstekend 
voorbeeld gegeven aan andere wijken. Hierdoor 
is het aantal woninginbraken bijvoorbeeld spec-
taculair gedaald (zie ook het artikel over Buurt-
preventie op pag. 7). Jeffrey: “Door dit succes 
blijven de teams gemotiveerd. Het zou heel wat 
waard zijn als dit in andere wijken ook zo zou 
gaan lopen. De politiek kan hier veel meer mee 
doen dan nu gebeurt. De gemeente heeft toch 
op een heel breed terrein bevoegdheden om bij 
instellingen zoals buurt- en wijkwerk actief teams 
te gaan werven en organiseren? Dat kan heel 
goed in samenwerking met de wijkagent.” 

WAT SPEELT ER IN DE WIJK?

Vier slimme oplossingen van de wijkagent

Wijkagent Jeffrey Halsema met drie hulpagentes
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Hoewel de gemeenteraad het Masterplan heeft 
vastgesteld voor de tuinbouwexpositie in 2022 
kan het volgens ex-wethouder Henk Mulder ‘niet 
anders dan dat er in zeven jaar nog van alles gaat 
gebeuren.’ Het is volgens Mulder onvermijdelijk  
dat het uiteindelijke plan voor de Floriade in 
Almere er heel anders uit ziet dan de plannen 
die er nu liggen. Een nieuwe gemeenteraad zou 
het evenement in 2018 nog kunnen afblazen. Die 
kans acht Mulder klein, want dat levert zo veel 
financiële schade en imagoschade op dat hij dat 
niet snel ziet gebeuren.

Ondanks deze geruststellende woorden zitten we 
toch met een aantal vragen:
• Zorgt de gemeente er na eerdere financiële 

debacles ditmaal wel voor dat het evenement 
binnen de begroting blijft?

• Wordt het een tuinbouwexpositie zoals in 
Venlo of een echte circulaire woonwijk met 
stadslandbouw?

• Wordt het een geïsoleerde wijk of begint de 
Floriade al vanaf het station met een aantrek-
kelijke groene wandelroute via de Esplanade 
en het Lumièrepark?

Met andere woorden: is het centrum van Almere 
in 2022 ook echt een stuk mooier en duurzamer 
geworden met de 17 miljoen aan gemeenschaps-
geld?

Hoe kan het worden?
De ‘Floriade 2022 Growing Green Cities - Amster-
dam Almere’ kán er zo uit gaan zien:
• de thema’s voeding, vergroening, gezondheid/

leefbaarheid en energiebesparing krijgen een 
eigen plek op het terrein;

• een drie kilometer lange boulevard en een 
bijzondere verzameling van bomen, planten en 
bloemen;

• een moderne kas van vierduizend vierkante 
meter en 10.000 vierkante meter aan overdek-
te tentoonstellingsruimtes;

• een campus voor groen onderwijs en een inno-
vatiewerkplaats voor onderzoek;

• 4.700 parkeerplaatsen en 450 parkeerplaatsen 
voor personeel; parkeeroverlast wordt bestre-
den met tijdelijke blauwe zones;

• een nieuwe brug van het Lumièrepark naar de 
Floriade; mogelijk ook watertaxi’s, een pontje, 
waterfietsen en een kabelbaan.

Vinger aan de pols
Oud-raadslid Ruud Pet waarschuwt dat het moei-
lijk is zicht te houden op de risico’s. Het evene-
ment is gekoppeld aan de ontwikkeling van een 
deel van de stad, compleet met infrastructuur en 
hoger onderwijs. Als voorzitter van de enquête-
commissie deed hij onderzoek naar het Omni-
world-debacle dat Almere ruim 20 miljoen euro 
kostte. Ook raads griffier Jan-Dirk Pruim stelt dat 
grote projecten zoals de Floriade lastig door de 
gemeenteraad zijn te controleren. Beide heren 
pleiten voor het instellen van een volggroep die 
het project nauwlettend in de gaten houdt en aan 
de bel trekt als het niet goed gaat. Ruud Pet wil 
verder dat kritische burgers en experts het college 
tegenspel kunnen bieden. 

Uitzicht en Vogeleiland
Naast de financiële risico’s vindt een aantal be-
woners van de Filmwijk dat het groene uitzicht, 
het Vogeleiland en Utopia behouden moeten 
blijven. Zij willen voorkomen dat het groen straks 
wordt overstemd door hoogbouw. Weer anderen 
vinden een boulevard maar niks als er auto’s op 
rijden: inderdaad in tegenspraak met het doel 
om de Floriade zo ‘groen’ mogelijk te maken.

62 procent van de Almeerders denkt dat de 
Floriade 2022 nuttig en goed is voor de stad. 
Dat blijkt uit een opiniepeiling, gehouden in 
opdracht van Omroep Flevoland. 29 procent van 
de ondervraagden denkt daar anders over. De 
oppositie tegen de Floriade in de gemeenteraad 
vreest dat de wereldtuinbouwtentoonstelling een 
financieel debacle wordt. Ex-wethouder Mulder 
stelt dat nog niemand erin geslaagd is een gat te 
schieten in het Masterplan. Nu de bouw van de 
Floriade echt is begonnen, moet de gemeente 
zorgen voor transparantie, zodat de gemeente-
raad en bewoners de vinger aan de pols van de 
nieuwe wethouder Herrema kunnen houden. 

Burgers in de volggroep?
Eind september, bij het schrijven van dit artikel, 
was de volggroep nog niet ingesteld. De Floriade 
lijkt op het stadhuis even uit beeld, maar komt 
de komende maanden wel weer op de politiek 
agenda als de nieuwe wethouder aan het werk 
gaat. Onlangs heeft de raad gesproken over be-
stuurlijke vernieuwing. Daarbij kwam de vraag aan 
de orde ‘hoe de gemeente bewoners meer kan 
betrekken’. Dus zou het niet zo moeilijk moeten 
zijn om burgers in de volggroep te benoemen.

Voorstellen van bewoners
Omwonenden van het Weerwater willen invloed 
op de plannen voor de Floriade. Dit gebeurt 
door individuele bewoners, het Platform Filmwijk 
en het Platform Almere Centrum (PAC). De Film-
wijk ziet kansen om de wijk en het Lumièrepark 
aantrekkelijker te maken. Iedereen ziet graag de 
hoogspanningsmasten verdwijnen. Het PAC wil 
een ‘groene loper’ door het centrum en open-
baar vervoer naar de Floriade. Bewoners met een 
afstand tot de arbeidsmarkt moeten de kans krij-
gen om een (betaalde) bijdrage te leveren. Verder 
wil het PAC dat de aan ‘t Weerwater grenzende 
wijken samen met één gezamenlijke visie komen.

De nieuwe wethouder
Voor het winternummer willen wij de nieuwe wet-
houder Tjeerd Herrema interviewen en hem vra-
gen hoe hij de financiën onder controle houdt; 
verder zijn we benieuwd naar zijn antwoorden 
op de andere vragen in dit artikel. Filmwijkers 
met andere vragen, kunnen die aan de redactie 
mailen: info@filmwijkkrant.nl. 

Bronnen: o.a. rapport Floriadepark en de Filmwijk 
2014; rapport Growing Green Citizens van het 
PAC; interviews Over Flevoland Gesproken.

De gemeenteraad ging op 2 juli na een 

marathonvergadering akkoord met het 

Masterplan Floriade; de PVV, SP en AP/

OPA stemden tegen. De Floriade mag de 

gemeente niet meer dan 17 miljoen euro 

kosten. Het Flevolandse bedrijfsleven is 

blij met het besluit, want de aanleg van 

de Floriade biedt lokale ondernemers 

kansen om te profiteren van de Floriade. 

Maar de hamvraag is natuurlijk wat de 

Floriade de bewoners van de Filmwijk, 

het Centrum en Stedenwijk oplevert.

Door: Toon Jansen

Floriade begint bij het station

DE FLORIADE KAN NOG 
        ALLE KANTEN OP

Floriade ook op de Esplanade
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Door: Mark Schoutsen

        Veilige wijk vooral door samenwerken

BUURTPREVENTIE WERKT 

‘Het belangrij kste effect van buurtpreventie is 
dat bewoners zelf meer gaan nadenken over 
hoe zij  de veiligheid van hun woning en woon-
omgeving kunnen verbeteren’. Dat is de mening 
van Pascal Moscoviter, die samen met een hele 
groep vrij willigers actief is in Buurtpreventie 
Filmwij k. Pascal ziet duidelij k effect sinds ze 
vanaf 2012 regelmatig met buurtbewoners 
door de wij k lopen om verdachte situaties of 
overlastsituaties te bespeuren. 

‘Volgens mij  is de overlast van hangjongeren 
behoorlij k afgenomen. Zij  vinden het hinderlij k 
om aangesproken te worden. En kleine boefjes 
houden niet van controles. Er zij n van die brutale 
apen die alle hekken en poorten langsgaan om 
te kij ken of ze ergens binnen kunnen komen. Als 
ze weten dat ze in de gaten worden gehouden, 
wordt dat een stuk minder.’ 

Ook de vermindering van het aantal inbraken kan 
best wel eens met de inzet van buurtpreventie te 
maken hebben. De daling is in ieder geval op-
vallend, meent Pascal. ‘Ik vermoed dat het werkt 
als bewoners elke keer weer dat bordje zien 

hangen bij  de ingang van de wij k en zij  regelmatig 
iemand met een geel hesje zien lopen die alert is 
op onveilige situaties. Dit herhalingseffect maakt 
mensen bewuster van veiligheid, zodat ze ook zelf 
beter in de gaten gaan houden of hun schuurdeur 
wel op slot is of dat de buitenlamp brandt.’ Pascal 
benadrukt dat een veilige wij k vooral een zaak van 
samenwerken, van ‘en/en’ is. Dus: én meer toezicht 
én betere handhaving van politie én bewoners die 
niet naïef zij n en zorgen dat hun eigendommen 
achter slot en grendel staan. 

De meeste zorg van Buurtpreventie Filmwij k 
vraagt momenteel de ‘bemensing’ van Filmwij k-
Zuid. Vooral in het gebied rond de Vomar is het 
wenselij k een vaste groep preventiemedewerkers 
te hebben die hier surveilleert. Nadat hier in mei 
cameratoezicht is geplaatst, zij n er in dit deel van 
de buurt geen grote incidenten met hangjongeren 
meer geweest. Toch blij ft het zaak om de vinger 
aan de pols te houden en extra toezicht is ge-
wenst. Er zij n echter weinig vrij willigers uit deze 
buurt bereid om regelmatig rondes te 
lopen, zoals dat in Midden en Noord wel het 
geval is.

Pascal zou dan ook graag meer aanmeldingen 
zien uit dit deel van de buurt. ‘We willen dolgraag 
een stevige herstart maken in Filmwij k-Zuid. 
Kom op bewoners, kom bij  de club! Je kunt het 
verschil maken in de wij k, en ervoor zorgen dat 
Filmwij k ook in de toekomst de fi jnste woonwij k 
van Almere blij ft.’ 

Zie voor meer info of aanmelding:
www.buurtpreventiefi lmwij k.nl

advertorialadvertorial

Gezond ontspannen 
bij  Profi zon

Profi zon Zonnestudio en Schoonheidssalon
Cinemadreef 166, 1325 EP Almere   |   tel. 036 - 5376814

e-mail: info@profi zon.nl   |    www.profi zon.nl

Deze maand bestaat Profi zon 22 jaar. Sinds de start is de zonnestudio 
en schoonheidssalon voor veel Filmwij kers een vertrouwd gezicht 
aan de Cinemadreef. Richard Steenbakker, oprichter: “Profi zon is 
meer dan alleen een zonnebank of gezichtsbehandeling. Aan de bar 
blij ven klanten vaak zitten voor een goed gesprek met een gratis 
kop koffi e. Door het persoonlij ke contact is Profi zon voor velen een 
vertrouwde plek.”

Begin jaren ’90 startte Profi zon als zonnebank-
verhuurder, waarna besloten werd om een 
zonnestudio en schoonheidssalon op te zetten. 
Inwoners van Filmwij k en de omringende wij ken 
omarmden Profi zon en de Cinemadreef had 
er een publiekstrekker bij . Ashley, zoon van 
Richard: “Naast de gunstige ligging en de voor-
delige prij zen (€ 6,25 voor 25 minuten met een 
zonnebankkaart) wordt de ontspannen sfeer 
door de klanten gewaardeerd. Mij n vader heeft 
altij d voor een gezellige sfeer gezorgd, waar-
door iedereen zich al jarenlang welkom voelt.”

Eerder dit jaar heeft Ashley de zonnestudio overgenomen van zij n vader 
Richard. Ashley: “Als klein jongetje liep ik al in de zaak rond en de groei 
van Profi zon heb ik van dichtbij  meegemaakt. Ik ben met Profi zon en on-
dernemen grootgebracht door mij n vader.” Samen met zij n vader bemant 
Ashley de zonnestudio, terwij l Ingrid als schoonheidsspecialiste dagelij ks 
haar klanten verwelkomt in de schoonheidssalon. In de salon kunnen klan-
ten terecht voor gezichtsbehandelingen, hars- & epileer behandelingen en 
de permanente make-up van wenkbrauwen, eyeliner of lipliner.

Verantwoord zonnen speelt bij  Profi zon al vanaf dag 1 een grote rol. 
Ashley: “Naast een gezond kleurtje vinden wij  gezondheid belangrij k. 
Door de EU-norm in 2007 is de uv-straling van de zonnebank minder 
sterk geworden dan de zon buiten. Met goed advies kan iedereen op 
een veilige manier gebruikmaken van de voordelen van de zonnebank. 
Daarbij  is het de laatste jaren aangetoond en de komende tij d zullen de 
negatieve effecten van een vitamine D-tekort meer in het nieuws komen. 
Op onze website (www.profi zon.nl) en in de zonnestudio informeren wij  

over de positieve effecten van vitamine D. Door 
uv-straling maakt je lichaam vitamine D aan. 
Vooral in de wintermaanden, met nauwelij ks 
zon, kom je dankzij  de zonnebank op een veilige 
manier tot genoeg vitamine D.”

Richard en Ashley: “Onze jarenlange ervaringen 
én ontwikkelingen van de laatste onderzoeken 
naar de positieve effecten van uv-straling tonen 
aan dat de zonnestudio er voor meer is dan 
alleen uiterlij k vertoon. Ook mensen met een 
winterdip, reuma of zonneallergie maken dank-
baar gebruik van de zonnebank. Profi zon heeft 
de kennis en ervaring omtrent de effecten van 

zongedrag, waardoor het een plek is waar je op een verantwoorde ma-
nier een gezond kleurtje kunt krij gen. Wij  nodigen onze buurtbewoners 
van harte uit voor een rondleiding door de zonnige wereld van Profi zon.”
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“De rust is fantastisch en ik heb hier 

een veilig gevoel.”

Sinds wanneer woon je in Filmwijk?
‘Ik woon hier nu twaalf jaar en het is hier fantas-
tisch. Schitterend uitzicht en leuk contact met de 
mensen, zowel uit de fl at als tegenover ons in 
de eengezinswoningen. Echt een goede sfeer. 
Daarvoor hebben we drie jaar in een pent house 
bij  het station gewoond, aan het Dag Hammers- 
kjöldhof, maar dat beviel toch niet zo. Ik moet 
echt water en groen om me heen hebben.’

Favoriete plek in de wijk?
‘Ik kom elke dag met mij n hondje Ella, en vroe-
ger met Billy, in het park. Dus het Lumièrepark 
is wel favoriet. De honden kennen elkaar en de 
honden eigenaren hebben leuk onderling con-
tact. Vaak ken je hun naam niet eens, alleen de 
naam van de honden, maar dat geeft niks.’ 

Favoriete film?
‘Lastige vraag. Er zij n zoveel mooie fi lms. Ik kies 
toch Casablanca. Fantastische fi lm en tij dloos. 
Soms is een fi lm in je herinnering goed en als 
je hem dan weer ziet, valt hij  tegen. Casablanca 
blij ft goed, zwart-wit, en er zit een prachtige song 
in: ‘As Time Goes By.’ 

Welke straatnaam zou je willen 
toevoegen?
‘Misschien heb ik niet goed genoeg gekeken 
maar ik mis Doris Day. Zij  was een van de aller-
grootste fi lmsterren in de jaren ’60 en is een 

van mij n grote favorieten Ik heb veel van haar 
geleerd en haar zelfs een keer ontmoet. Nee, 
zij  zou niet mogen ontbreken.’

Favoriete restaurant of uitgaans -
gelegenheid?
‘Ik ga niet veel uit. Ik ben zo veel onderweg dat ik 
altij d blij  ben om thuis te zij n. Maar na de ellende 
met mij n hondje Billy ben ik door goede vrienden 
uitgenodigd om bij  Bobbie Beer te eten. Ik vind 
het echt leuk daar.’

Met welke filmster zou je een hapje 
willen eten of beschuitje eten?
‘Ik zou wel eens willen praten met Leonardo di 
Caprio. Hij  is natuurlij k een goede acteur, maar 
vooral omdat ook hij  zich zoveel zorgen maakt 
over hoe we met de wereld omgaan. Hij  stelt zich 
op als natuurbeschermer en doneert veel geld 
aan het WNF. Ik vind het ook beangstigend hoe we 
ervoor staan. Kij k naar al dat plastic in de oceanen. 
Overal is plastic, alles zit in plastic verpakt, zelfs 
tij dschriften. Sinds we plastic afval scheiden zie je 
pas hoeveel het is. Dat zou anders moeten.’

Wat zou je willen veranderen in de wijk?
‘Ik zou het niet weten. De rust is fantastisch. Ik 
heb hier een veilig gevoel. Bij voorbeeld als ik ‘s 
avonds met de auto terugkom van een optreden, 
ben ik niet bang of zo. Dat wil ik graag zo
(vervolg op volgende pagina)

In de rubriek ‘Starring’ richten we de 

spotlight op een – meer of minder – 

bekende Filmwij ker. In de tweede afl e-

vering is het woord aan Greetje Kauf-

feld, die vanuit haar fl at vanaf de elfde 

verdieping uitkij kt op het Weerwater. 

Ze is sinds 1969 getrouwd met Joop 

de Roo en heeft twee katten (Basje en 

Buddy) en een hond (Ella).

Greetje Kauffeld (1939) is Nederlands bekendste 
jazzzangeres. Ze begint haar zangcarrière – bij na 
zestig jaar geleden - als soliste bij  The Skymasters. 
In 1961 doet ze mee aan het Eurovisiesongfestival 
(met ‘Wat een dag’). In 2007 viert ze in het 
Bussumse Spant! dat ze een halve eeuw op 
het podium staat. In 1999 wordt ze geridderd 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 
2014 wordt haar de Edison Jazz Oeuvreprij s 
Nationaal toegekend. Ze treedt nog altij d met 
plezier op, zowel in Duitsland als in Nederland. 
Haar levensmotto: ‘Let me sing and I am happy’.

GREETJE 
KAUFFELD

Tekst en beeld: Wilma Klaver

Starring...
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(vervolg Greetje Kauffeld)

houden, ook de vriendelijkheid van de andere 
flatbewoners en de buren. We letten op elkaar.’

Wat vind je van de Floriadeplannen?
‘Verbijsterend, verschrikkelijk en onbegrijpelijk. 
Kijk naar buiten, dat water, die groene eilanden, 
al die zwanen. Het is hier zo mooi, zo’n schitteren-
de, rustige plek. En daar zou een hele wijk moe-
ten komen. Eerst een vreselijke bouwplaats. Dat 
gaat jaren duren. Ik weet niet wie op dat ‘briljan-
te’ idee is gekomen, maar zo’n wijk zou toch ook 
wel ergens anders kunnen verrijzen. Plek genoeg.  
Helaas heeft alles altijd met geld te maken.’

Wat vind je van de nieuwe burgemeester?
‘Was Franc Weerwind burgemeester van IJmui-
den? Het is afwachten, ik kan er nog niks over 
zeggen. Ik dacht wel ‘Weerwater’ – ‘Weerwind’, 
zo apart. Eerlijk gezegd kan ik ook niet veel over 
Annemarie Jorritsma zeggen, ik heb geen kijk op 
wat ze gedaan heeft. Toen ik mijn vijftigjarig  
podiumjubileum in Spant! vierde heb ik haar 
uitgenodigd en is ze ook gekomen. Dat vond ik 
echt leuk. Ze houdt van muziek. Het was ook een 
enig programma, nog met Willem Duys en Theo 
Ordeman. Beiden overleden. Op mijn leeftijd 
vallen ze bij bosjes. Pas nog overleed jazzgitarist 
Peter Niewerf met wie ik 25 jaar heb samen-
gewerkt. Onbegrijpelijk.’

Zou je hier blijven wonen als je de 
staatsloterij wint?
‘Ik denk het wel. Het is goed zo. Hoewel ik niet 
weet of ik over een paar jaar, als die Floriade 
doorgaat, nog hetzelfde zou zeggen. Ik voel me 
erg thuis in Duitsland, heb daar in de jaren ’60 
ook 8 à 9 jaar gewoond. Maar ik zou toch niet 
terug willen. Het zou trouwens wel heel fijn zijn 
om die prijs te winnen!’

Nog plannen met de stad, bijvoorbeeld 
een concert?
‘Niet in Almere. Verder door het hele land en in 
Duitsland. Heerlijk om te doen. Dat houdt je be-
zig en jong; ik treed ook veel met jonge  
muzikanten op, ze vragen me. In de muziek 
speelt leeftijd geen rol. Gelukkig is mijn stem nog 
goed. Ik oefen wel elke dag hoor, dat moet. 
Op 12 december doe ik een optreden met het 
Metropole Orkest ter gelegenheid van de hon-
derdste geboortedag van Frank Sinatra. Het  
concert in de Rai (Sinatra 100 – A Man And His 
Music, red.) is er een uit een serie van vier.  
Kaarten zijn al verkrijgbaar.’

Welke Filmwijker wil jij tippen voor  
Starring?
‘Een buurman uit de flat, Anton, een oud-politie-
man, die regelmatig het Lumièrepark ingaat om 
afval op te ruimen.’ 

David Nivenweg 1, 1325 KE Almere

T 036-5230137, E info@blink-bso.nl, W www.blink-bso.nl
LRK 406969425

Op zoek naar een leuke én flexibele BSO?
Kom eens langs bij blink!

Dagelijks activiteiten zoals knutselen en buitenspelen.
Brengen naar sportclubs en zwemles.

Kleinschalige opvang in huiselijke sfeer.
Een laag uurtarief van € 6,30.

Mogelijkheid voor het nuttigen van een warme maaltijd.

Hoe ziet jouw ideale opvang eruit? Vertel het ons. 
Er zijn tal van mogelijkheden.

Wil je bijvoorbeeld alleen opvang tijdens de vakantie? 
Dat kan van 7.00 tot 19.00 uur.

    Sportief bezig op dinsdag of donderdag

VOLLEYBALLERS ZOEKEN TEAMGENOTEN

Matchpoint voor Nederland. Het is nog niet 
gebeurd, want opslag voor Nederland. De Italia-
nen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. 
Nu kan ie alleen maar over het net gespeeld wor-
den, nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. 
Nog niet. Tofoli en dan Giani. Buiten de antenne 
om. Jahoor, Nederland wint met 17-15 de vijfde 
set en Nederland wordt Olympisch kampioen!*

De gouden tijden van het Nederlandse volleybal 
herleven in de sporthal van Parkwijk. Op een iets 
ander niveau, maar met evenveel liefde voor het 
spelletje. Iedere dinsdag- en donderdag speelt 
een groep fanatieke Almeerders (waaronder 
flink wat Filmwijkers) tussen 20.30 en 22.00 uur 
een partij volleybal. Er is dringend behoefte aan 
 nieuwe teamgenoten: meld u aan en beleef zelf 
wat een leuke sport het is!

Roel van Rijnsoever is sinds de jaren ’90 van de 
partij. Hij kwam in de Bloemenbuurt wonen, trof 
daar een actieve buurtvereniging, speelde af 
en toe een potje in de wijk: jassen op de grond, 

touw tussen twee bomen en spelen maar. Op een 
gegeven moment wilden de sportievelingen va-
ker en op structurelere basis oefenen. De accom-
modatie in Parkwijk biedt sindsdien uitkomst. 

Ook Jeannet Brouwer uit Filmwijk is al jaren 
onderdeel van de groep. Na een oproep in De 
Filmwijkkrant meldde ze zich aan. Spelen in team-
verband, laagdrempelig, zonder trainer en puur 
voor de lol maken van haar volleybalavonden 
een feest. 

Heb je een klein beetje aanleg en wil je vrijblij-
vend kennismaken? Neem dan contact op met 
Roel (06-28104267 of rvrijns@hotmail.com) of 
Jeannet (06-11165247 of jbrouwer70@msn.com) 
en doe een avond mee. Iedere dinsdag en don-
derdag (20.30-22.00 uur) in de sporthal tegen-
over Helen Parkhurst aan de Bongerdstraat. 

*aldus verslaggever Jan Stekelenburg bij het matchpoint 
voor Nederland in de Olympische finale van 1996 tegen 
Italië.

Ook 
adverteren 

in deze
krant? 

Bel 036 - 53 76 228 of 
mail naar: 

advertenties@
filmwijkkrant.nl

Door: Rutger van Dijk
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Doe mee met uw Platform Filmwijk!

De stichting Platform Filmwijk is een bewonersbelangenorganisatie die tot doel heeft 
het woon- en leefklimaat in de Filmwijk te verbeteren.

Het Platform is door bewoners opgericht in 2002 in 
samenwerking met de gemeente Almere. Stichting 
Platform Filmwijk kent een bestuur dat bestaat uit 
actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de 
wijk. De Stichting is niet verbonden aan een politieke 
partij en de bestuursleden vervullen geen functie bij 
een politieke partij, om belangenverstrengeling te 
voorkomen. De Stichting functioneert onafhankelijk 
en zelfstandig naar de politiek en neemt geen 
politieke stelling(en) in. 

Wat doen we?
We brengen als informatieplatform bewoners en 
gebruikers van de Filmwijk met elkaar in contact. 
We ondersteunen en stimuleren tijdelijk of perma-
nente activiteiten binnen de Filmwijk van (groepen) 
bewoners.

Het Platform is voor uitvoerings- en beleidsaangele-
genheden het bewonersklankbord voor de gemeente 
Almere. Er zijn contacten met het gemeentebestuur 
en voor projecten met lokale politici, maar vooral 
met de gebiedsmanager en de staf van het Stads-
deel Oost. Er wordt met name meegedacht en mee-
gepraat over ontwikkelingen in de Filmwijk. Ook 
veranderingen in onze stad die ons als bewoners van 
de Filmwijk aangaan staan op de agenda.

Zo is het Platform over meerdere jaren actief ge-
weest bij het ondersteunen van het bewonersbelang 
bij de aanpassing van verschillende bestemmings-
plannen in en rond de Filmwijk. Zoals vanaf 2013 
in het volgen van de plannen en de besluitvorming 
omtrent de Floriade. En met succes. Een groot deel 
van de wensen van bewoners van de Filmwijk is bij 
de besluitvorming door de gemeenteraad onlangs in 
de aangepaste plannen gehonoreerd.
 
De stichting heeft enige faam opgebouwd om als 
eerste wijk in Almere nu al bijna 15 jaar de jaar-
lijkse schoonmaakdag te organiseren: Filmwijk 
Buitengewoon Schoon. Honderden vrijwilligers, 
ouders en de laatste jaren ook veel kinderen doen 
elk jaar mee om hun eigen woonomgeving op te 
ruimen en schoon te houden. Kijk voor een impres-
sie van die dag op onze website fi lmwijkalmere.nl.

Bestuur 
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Dat 
geldt ook voor de bewoners die actief zijn in de ver-
schillende aandachtsgebieden en projecten. Dat is 
aan de ene kant heel verfrissend. Gewone bewoners 
die opkomen voor de inwoners van de wijk. In een 
vrijwilligersbestuur moeten na een paar jaar ook 
regelmatig nieuwe bewoners beschikbaar zijn die een 
poosje willen helpen om het werk voort te zetten.

Meld u aan als vrijwilliger 
Er is veel te doen. We hebben heel veel behoefte 
aan iemand die gewend is vergaderingen te leiden. 
Maar we zoeken ook mensen die willen helpen onze 
communicatie en PR goed te doen en de website te 
onderhouden. Bel Paul Vloothuis (06 228 00 387) of 
Tanja Coenen (06 440 88 977) als je meer wil weten. 
Ze wachten op je telefoontje!

Wat kunt u nog meer doen? 
Wij kunnen ons werk als vertegenwoordiging van 
de bewoners alleen goed doen als we weten wat er 
leeft. Het Platform biedt u de mogelijkheid om al 
uw vragen, opmerkingen, problemen of ideeën over 
de Filmwijk aan ons te mailen. Wij kunnen u van 
dienst zijn of u in contact brengen met de juiste 
instantie. Ons e-mailadres: info@fi lmwijkalmere.nl.

Wilt u meer doen voor uw wijk? Dat kan door geheel 
kosteloos partner te worden van het Platform Film-
wijk. Alle bewoners, bedrijven, bewonersverenigin-
gen, verenigingen van eigenaren, individuele onder-
nemers en instanties die werken ten bate van bewo-
ners en gebruikers van de Filmwijk kunnen partner 
worden. Wij houden u dan actief op de hoogte van 
de ontwikkelingen in de wijk. Zo kunt u sneller rea-
geren over de onderwerpen op de wijkagenda. 

Heeft u een goed idee of beschikt u over bepaalde 
kennis of expertise die bijdraagt aan het werk bin-
nen het Platform? Laat het ons weten. Het Platform 
kan altijd goede en enthousiaste mensen gebruiken. 
Actieve deelname in het platform biedt u de gele-
genheid om uw buurt en gemeente beter te leren 
kennen en uw eigen netwerk te vergroten. Met als 
resultaat het in stand houden en verbeteren van ook 
uw mooie Filmwijk. Samen bereiken we meer! 

SENIOREN GEZOCHT   SENIOREN GEZOCHT   SENIOREN GEZOCHT   SENIOREN GEZOCHT
Afgelopen mei organiseerde de werkgroep Zorg 
en Welzijn van het Platform Filmwijk in samen-
werking met Wijkteam Filmwijk een avond in het 
Filmwijkcentrum. Naar aanleiding hiervan is het 
plan ontstaan om een Werkgroep Senioren Film-
wijk op te richten.

De groep zal uit maximaal acht senioren bestaan, 
die de belangen van deze bewonersgroep in de wijk 
gaan behartigen. Het eerste doel van de werkgroep 
is het organiseren van een bijeenkomst voor seni-
oren in het voorjaar van 2016. Het thema is: Oud 
worden in de Filmwijk. 
 

Aanmelden voor deze werkgroep kan via: 
zorgenwelzijn@fi lmwijkalmere.nl. Graag met opga-
ve van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-
adres en wat u verder kwijt wilt. Het Platform komt 
na uw aanmelding zo spoedig mogelijk met meer 
informatie, zoals een datum voor een kennisma-
kingsgesprek.

100 HUIZEN IN FILMWIJK GEZOCHT

Platform Filmwijk samen met gemeente 
Almere op weg naar 
een energieneutrale Filmwijk

Filmwijk Energiek, de werkgroep voor duurzame 
energie van Platform Filmwijk, ontwikkelt samen 
met ambtenaren van de gemeente een plan voor 
een energiescan bij honderd huizen in de wijk.
Een energiescan is een onderzoek naar het energie-
gebruik van de woning en leidt tot een onafhanke-
lijk advies hoe energie te besparen en zo mogelijk 
op te wekken. Dit opwekken kan met zonnepane-
len, maar natuurlijk ook door deelname aan het 
oprichten van een windmolen.

We gaan een plan maken om de bewoners van 
honderd huizen in de Filmwijk te vinden die gratis 
zo’n energiescan willen krijgen voor hun woning. 
Het gaat om eigen woningen en huurwoningen. De 
kosten voor zo’n scan worden vergoed door de ge-
meente.

We zoeken in alle straten van de wijk een tot twee 
huizen die meedoen. Een goede spreiding is belang-
rijk. Daarnaast vragen we van de deelnemers dat 
ze de resultaten van de energiescan delen met hun 
buren in de straat, want die bewonen meestal een 
zelfde type huis.

In het programma ‘energie werkt’, dat onlangs 
door de gemeenteraad is goedgekeurd, is een fonds 
voorzien waaruit bewoners subsidie en goedkope 
leningen kunnen krijgen om hen te helpen de nodi-
ge investeringen te doen.

Wat zou het mooi zijn als overal in de Filmwijk hui-
zen zijn waar bewoners energie besparen en op-
wekken. Hun enthousiasme over de goedkope ener-
gierekening, maar ook het feit dat zij bijdragen 
aan een betere toekomst, brengen zij over op hun 
buren in de straat. Zo komt er vaart in ons streven 
naar een energieneutrale Filmwijk in 2022.

Meer informatie via Anno Winters, e-mail: 
energiek@fi lmwijkalmere.nl.

Informatiepagina Platform Filmwijk

Secretariaat:
Joris Ivenslaan 3
1325 LV Almere
036-5377227 / 06-13905105
info@fi lmwijkalmere.nl

www.fi lmwijkalmere.nl
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BINGER, FERNHOUT EN IVENS 
VIEREN FEEST!

Op 22 augustus vierden de bewo-
ners van de Maurits Bingerstraat, 
John Fernhoutstraat (even num-
mers) en de Joris Ivenslaan (laat-
ste blok) dat de huizen en straten 
precies twintig jaar bestaan! 

Een aantal bewoners woont er 
vanaf het begin, maar de mees-
te mensen zijn later in de straten 
komen wonen. Tot volle tevreden-
heid. Inmiddels zijn hier al twee 
generaties kinderen opgegroeid. 
Elk tweede jaar organiseren de 
bewoners in de speeltuin van de 
John Fernhoutstraat een buurtfeest 
waarbij iedereen een zelfgemaakt 
gerecht meeneemt voor een groot 
gezamenlijk buffet. Vervolgens 
wordt er natuurlijk vooral gegeten 
van de schotels van de buren en is 
er veel te veel heerlijk eten. 

Dit jaar was een jubileumjaar en 
deden de bewoners een beroep op 
het wijkbudget van de gemeente. 
Van de financiële bijdrage van de 
gemeente kon een groot krokodil-
lenspringkussen worden gehuurd 
en werd met partytenten en pick-
nicktafels de speeltuin omgetoverd 
tot een gezellige feestlocatie. Het 
toetje (schepijsjes van IJspressi) is 
inmiddels wereldberoemd in deze 
buurt en wordt traditioneel geser-
veerd door buurman Irving die zijn 
‘ijscomannenjasje’ er speciaal voor 
uit de kast haalt. 

Ook wijkbudget aanvragen?
Dat kan via de website van de 
gemeente: https://www.almere.nl/
over-almere/wijkbudgetten/

 1  BAAS VAN JE EIGEN LEVERANCIER
 2  JE EIGEN STUK WINDMOLEN
 3  GOEDKOOPSTE GROENE ENERGIE

makkelijk overstappen kan via onze website:

Almeerse Wind is een lokale 
Energie Coöperatie waar je nu al 
stroom van kan afnemen. Je wordt 
dan meteen gratis lid en zo baas 
van je eigen energieleverancier. 

Over een paar jaar willen 
we onze eigen windmolens 
bouwen. Leden krijgen dan 
de mogelijkheid om hun eigen 
stukje windmolen te kopen en 
op die manier nog wat extra te 
verdienen. Maar nu leveren we al 
de goedkoopste groene stroom. 

Kijk op onze website en stap 
vandaag nog over!

WWW.ALMEERSEWIND.NL

 3 REDENEN OM MEE TE DOEN:

STAP NU   

OVER !
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V
Rob Verlinden

tuincolumn

De laatste jaren neemt het planten van 

bloembollen in het najaar af en dat is in 

veel tuinen in het voorjaar te zien. Tui-

nen zijn vaak langdurig kleurloos en er 

worden vaak ver voor IJsheiligen een-

jarige zomerbloeiers in de tuin geplant, 

die bij een nachtvorstje in het voorjaar 

bevriezen. Jammer, want in het najaar 

een beplantingsplan maken en uitvoe-

ren met bloembollen zorgt ervoor dat 

we een bloementuin hebben die al in 

januari start. Denk maar aan sneeuw-

klokjes en winterakonieten.

Het is leuk om een echt plan te maken met ver-
schillende soorten bloembollen, dus niet alleen 
maar met tulpen en narcissen die in april bloeien. 
Bloeitijd en plantdiepte staat op de verpakking. 
Ook de plantafstanden en de hoeveelheden 
zijn per soort verschillend. Het is een boeiend 
najaarswerkje dat ervoor zorgt dat je een lang-
durig en vooral kleurrijk voorjaar beleeft. Het 
voorkomt ook dat je in het voorjaar te vroeg met 
eenjarige zomerbloeiers begint die vaak op een 
teleurstelling uitdraaien vanwege bevriezing of 
slechte groei doordat het nog te koud is. Wat je 
ook kunt doen op terrassen of balkons is bollen 
in bloeilagen in bloembakken en potten planten. 
Doordat alles door elkaar gaat groeien, noem ik 
dat altijd een toverdoos. Het is simpel om te doen 
en je hoeft je tuin er niet voor om te ploegen. Ze 
noemen deze vorm van planten etagebeplanting 
of lasagnebeplanting. 

Hoe werkt het nou precies? Neem een bloempot 
of bloembak en:
a. Bekleed deze pot aan de binnenkant met 

bobbeltjesplastic, behalve de bodem. Het 
teveel aan water moet namelijk kunnen weg-
lopen. Bekleden doe je om bevriezing van de 
wortels van de bollen te voorkomen. 

b. Strooi een laagje potgrond op de bodem 
en leg hier de bollen op die in april bloeien 
(meestal tulpen). De laatste bloeiers moet je 
altijd het eerste planten. Strooi hier weer een 
laagje potgrond over.

c. Plant bollen die voor de tulpen bloeien, bij-
voorbeeld vroegbloeiende narcissen, die al 
eind februari, begin maart bloeien. Strooi hier 
weer een laag potgrond over. 

d. Plant bollen die eerder dan de narcissen 
bloeien, bijvoorbeeld krokussen en vul de pot 
hierna geheel met potgrond. 

e. Zet hier bloeiende violen in dan heb je in 
deze tijd al gelijk een bloeiende pot met 
bloemen. 

Doe niets meer, geef alleen regelmatig water 
als het niet regent en laat alles maar groeien en 
bloeien. Je zult zien dat het een echte toverdoos 
wordt. Elke keer op het juiste tijdstip bloeit er 
wat. Ook dit is vooruit kijken, want je moet het 
nu bedenken en maken om er van het voorjaar 
langdurig plezier van te hebben.

vooruit kijken

Sneeuwklokjessneeuwklokjes

winterakoniet

krokus
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De herfst is volop aan de gang: een bijzondere periode voor de natuur. Dit is dé periode van het 

jaar waarin er veel te oogsten valt. Het is dan fijn in een stad te wonen die zo rijk bedeeld is met 

groen in de vorm van bossen, parken en plantsoenen. Ook in Filmwijk is er op dit gebied veel te 

vinden en genieten.

Wildplukken klinkt gevaarlijk en avontuurlijk, 
maar iedereen heeft wel eens bramen of bosbes-
sen geplukt. Als je weet waarnaar je moet zoeken 
is het heel eenvoudig. Juist deze periode van het 
jaar is er van alles te vinden. Hiervoor zijn er een 
paar hele handige hulpmiddelen in Almere. 

Allereerst is er de Wildplukwijzer (www.wildpluk-
wijzer.nl). Hierop kun je eenvoudig zien waar in 
jouw buurt eetbare zaken staan. Deze website (er 
is ook een app beschikbaar) is in Almere gevuld 
met gegevens van de gemeente en vindplaatsen 
die mensen zelf invoeren op de kaart. Almere 
heeft op deze website ruim duizend vindplaat-
sen. Hierdoor zie ja al gauw door het bos de 
bomen niet meer. Als je op de website gericht 
een bepaalde soort selecteert, wordt het al een 
stuk overzichtelijker. Er is echter nog veel meer te 
vinden als je goed zoekt.

De Almeerse Vereniging Buitenstad www.buiten-
stad.nl heeft er voor gezorgd dat de Wildplukwij-
zer gevuld is met het gegevensbestand van de 
gemeente. Hierdoor is het aantal vindplaatsen 
zo hoog. Vereniging Buitenstad heeft ook een 
folder gemaakt over wildplukken in Almere. Deze 
is verkrijgbaar via info@buitenstad.nl. Vereniging 
Buitenstad heeft als doel het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het groen 
van Almere. 

Almere heeft ook een wildplukgenootschap. Dit 
zijn de mensen van Almeerse Weelde (www.al-
meerseweelde.nl). Zij oogsten regelmatig samen 
in de natuur. Hun producten zijn te koop op de 
Boerenmarkt op de Kemphaan. De mensen van 
Almeerse Weelde helpen je graag verder.

Wat oogst ik in deze tijd van het jaar?

Vlierbessen. Oktober is de ideale maand om 
vlierbessen te plukken. Hoewel ze volgens de 
Wildplukwijzer niet in Filmwijk groeien, vind je ze 
vast ergens. Van vlierbessen kun je heerlijk(e) sap 
en jam maken. Van de bloesem van de vlier maak 
je in het voorjaar limonade.

Gele kornoelje. Dat de bessen van deze plant 
eetbaar zijn is lang niet bij iedereen bekend. Gele 
kornoelje bloeit in februari/maart met minuscule 
gele bloempjes en geeft in september/oktober 
heel veel rode vruchten. Je vindt deze bijzondere 
plant bijvoorbeeld rond de Mannus Frankenbrug.

W  ILDPLUKKEN IN ALMERE:  
    DAT KAN OOK IN FILMWIJK!

Alle groene rondjes op 
de kaart zijn plukplekken 
of vindplaatsen. Soms 
staan er meerdere pure 
producten van Almeerse 
bodem bij elkaar. Deze 
kaart is een moment-
opname van april 2013. 
Op wildplukwijzer.nl zie je 
wat er nu staat.
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vlierbes

appel

inktzwam

walnoot

hazelnoot

boerenwormkruid

bosaardbei
krieken

zevenblad

tamme kastanjebrandnetel

Boeren
markt

Almeerse 
Weelde

volkstuin

moestuin van jezelf, 
school of buurt

Stadsboerderij

lijsterbes

weidechampignon

rozenbottel

bramenkamille

WAAR KAN JE WILDPLUKKEN?

KOOP PUUR & VERS

EET UIT JE ACHTERTUIN

Rozenbottel. Deze vind je onder andere langs de 
Fellinilaan en de Hal Roachstraat. Hoewel het wat 
bewerkelijk is, kun je hier ook een heerlijke jam 
van maken. Vooral de kleinere vruchten van de 
hondsroos zijn heel geschikt. Je kunt de vruchten 
oogsten tot ver in de herfst.

Noten. Oktober is de tijd van het jaar dat de no-
ten gaan vallen. Vooral hazelnoten en walnoten 
zijn volop te vinden. Hazelnoten staan in groten 
getale in het Lumièrepark. Walnoten vind je op 
een aantal plaatsen in Filmwijk-Noord.

Op internet vind je op diverse websites allerlei 
recepten voor het maken van jam en sap. 
Succes en eet smakelijk!

Arjan Dekking
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere

vlierbessen

wildplukken klinkt gevaarlijk...

gele kornoelje

De Wildplukwijzer van Vereniging Buitenstad

rozenbottel

hazelnoten
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Voor de verkoop, 
aankoop en taxatie van 

uw woning...

Bel voor een gratis waardebepaling!

036-5347255

Bas en Walter 
bellen!

 

          Centrum
    Natarãja 

 YOGA
Critical Alignment Yoga; een doeltreffende methode.

            - Leer spanning en stress los te laten
            - Herstel je kracht en energie 
            - Meer gemak en vrijheid in bewegen 

Kom een kennismakingsles volgen! 

     Meer informatie over yogalessen en studioverhuur: 

www.nataraja.nl          Centrum Natarãja 
info@nataraja.nl           Buster Keatonstraat 99 
036-5376825                   1325 CK, Filmwijk Almere-Stad 

      
 
       In Centrum Natarãja worden ook lessen gegeven door: 
       Aikidojo Almere   www.aikidojo.nl  ,  Dance4all   www.dance4all.eu , 
      St.Sahara-Dance   www.sahara-dance.nl 
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INLOOPSPREEKUREN

DINSDAG 
9.30 - 11.30 uur

Wijkcentrum Filmwijk
Walt Disneyplantsoen 76

 
DONDERDAG
10.00 - 12.00 uur

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

15.00 - 17.00 uur
Wijkcentrum Filmwijk
Walt Disneyplantsoen 76

BEZOEKADRES

Wijkcentrum Filmwijk
Walt Disneyplantsoen 76
1325 SX Almere
T: 14 036 
E: info@almere.nl
I: www.wijkteams.almere.nl

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam 
Almere Filmwijk

NIEUWS VAN HET WIJKTEAM FILMWIJK
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Kom naar het 
inloopspreekuur van het wijkteam of vul een meldingsformulier in op de website 
www.wijkteams.almere.nl.

Op dinsdag kunt u tijdens het spreekuur ook terecht voor het ordenen van uw administratie en het invullen van 
formulieren via de computer. Wijkvrijwilligers kunnen u hierbij ondersteunen en er zijn laptops aanwezig.

Het wijkteam staat voor u klaar!

Keukentafelgesprekken
Indien nodig wordt een keukentafelgesprek gevoerd. 
Een van de professionals bespreekt samen met u 
uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens 
anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt 
de professional naar praktische oplossingen die bij 
u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, 
vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er 
aanvullende professionele ondersteuning nodig, dan 
regelt de professional van het wijkteam de aanvraag 
met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in 
de wijk, samen met u.

Wat doen we nog meer?
Het wijkteam helpt niet alleen mensen één op één 
met vragen, de professionals doen ook van alles 
om de hele wijk socialer en actiever te maken onder 
andere door activiteiten in de wijk te ondersteunen en 
ideeën van mensen verder te helpen.

Wie zit er in het wijkteam?
Het wijkteam bestaat uit verschillende professionals 
uit diverse organisaties; maatschappelijk werker, 
medewerker WMO, een vrijwilligerscoördinator, een 
opbouwwerker, een cliëntondersteuner en een pro-
fessional op het gebied van jeugdzorg. Het wijkteam 
heeft brede kennis en een groot netwerk in de wijk.

1 kipfrikandel 

€ 1,-

2 patat + 
2 frikandellen of 2 kroketten

€ 5,50

milkshake groot 
0,5 cl

€ 2,-

1 oubliehoorn of sundae ijsje
 
€ 1,-

1 souf� é kaas/bacon

€ 1,-

1 plate kipsate 

€ 6,-

1 kipburger 

€ 2,50

Gezinszak patat 4 persoons + 
4 frikandellen of 4 kroketten 

€ 10,-

1 kipfrikandel 

Aanbiedingen t/m 31 december 2015
Knip de bonnen uit en ga lekker snacken! Acties alleen tegen inlevering 
van een bon. De bonnen zijn geldig t/m 31 december 2015.

! !  WIJ BEZORGEN NU OOK AAN HUIS  ! !

El Greco Snacks Filmwijk bezorgt nu 
ook aan huis!

Wij bezorgen nu ook aan huis! Bel 036 - 8419215 vanuit 
uw luie stoel en wij bezorgen uw bestelling in no time!
Lekker makkelijk toch?

Wij rijden vanaf € 10,- en rekenen dan € 2,50 bezorgkosten. 
Bij besteding vanaf € 15,- is bezorgen gratis.

Bezorgen is vanaf 17:00 uur. U kunt ook pinnen aan de deur..

Openingstijden
di t/m vr 12.00 - 21.00 uur 
za en zo 15.00 - 21.00 uur
maandag gesloten

El Greco Snacks Filmwijk
Joris Ivenslaan 127
1325 RJ  Almere
036 - 8419215

Like ons op Facebook
facebook.com/ElGrecoFilmwijk

SNACKS

Deze bon is geldig t/m 31 december 2015. Deze bon is geldig t/m 31 december 2015.

Deze bon is geldig t/m 31 december 2015. Deze bon is geldig t/m 31 december 2015.

Deze bon is geldig t/m 31 december 2015. Deze bon is geldig t/m 31 december 2015.

Deze bon is geldig t/m 31 december 2015. Deze bon is geldig t/m 31 december 2015.



Telefoonlijst 
Gezondheidscentrum Filmwijk
 
Telefoonnummers huisartsen 
Afspraken (036)  54 54 341 
Uitslagen (tussen 13.00 en 16.00 uur) 
  (036)  54 54 341   
Spoedlijn Huisartsen      (036)  54 54 344
  
Spoedpost buiten kantooruren 
Spoedpost Almere 0900 20 30 203     
 
TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN 
Apotheek   (036) 54 54 346 
Consultatiebureau/Jeugdgezond-
        heidszorg (locatie Parkwijk) (036) 54 54 520 
Fysiotherapie   (036) 54 54 777 
Maatschappelijk werk   (036) 54 54 340 
Psycholoog   (036) 54 02 313 
Receptie    (036) 54 54 340 
Tandheelkunde  
     (www.ivory-ivory.nl)  0800 63 34 628 
Thuiszorg  06 10 90 62 94 
Verloskunde Parkwijk/ 
     Tussen de Vaarten (036) 54 54 520
 
OPENINGSTIJDEN HUISARTS EN APOTHEEK 
08.00 - 17.00 uur

REGIOMANAGER  
Dhr. J. Herweijer

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1
1325 HE Almere

Even voorstellen...
Sinds geruime tijd zijn in gezondheidscentrum Filmwijk artsen werkzaam die in opleiding zijn tot huis-
arts. Een huisarts in opleiding werkt gedurende een jaar in het gezondheidscentrum en is een afgestu-
deerd arts. Alle consulten en visites worden nabesproken met de eigen huisarts, zodoende denken er 
eigenlijk steeds twee dokters mee bij een consult waar de huisarts in opleiding bij betrokken is.

Op dit moment werken er twee huisartsen in opleiding in gezondheidscentrum Filmwijk:

Maartje Betlem, eerstejaars huisarts in opleiding:

“Ik ben op 1 september 2015 begonnen met de huisartsopleiding 
en had de eer te mogen starten in de Filmwijk. Dokter Bosma 
en dokter van Houten zijn mijn opleiders, dus als zij uw huisarts 
zijn, is er een gerede kans dat we elkaar gaan ontmoeten. Na 
mijn studie geneeskunde ben ik eerst tropenarts geworden. Als 
tropenarts heb ik gewerkt met Artsen zonder Grenzen en ben ik in 
Oezbekistan, Myanmar en Ethiopië geweest. Een hele bijzondere 
ervaring, waar ik met veel plezier op terug kijk. Nu ben ik dus 
weer terug in Nederland, omdat het ook wel heel fijn is om dichtbij 
familie en vrienden te zijn. En natuurlijk om het mooie vak van 
huisarts te gaan leren.”

Tessa Wagemakers, derdejaars huisarts in opleiding:

“Ik ben in de zomer van 2014 aan het derde jaar van de huisarts-
opleiding begonnen in gezondheidscentrum Filmwijk. Hiervoor 
heb ik onder andere ervaring opgedaan op het gebied van interne 
geneeskunde, cardiologie, de spoedeisende hulp afdeling, en 
de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Ik ben tussendoor 
een paar maanden met zwangerschapsverlof geweest en ik heb 
een zoon gekregen. Ik werk met veel plezier in Filmwijk. Er zijn 
betrokken en leuke collega’s en erg wisselende problemen waar 
patiënten voor komen. Mijn opleiders zijn dokter Zegwaard en 
dokter Cleuren. Half december rond ik de opleiding af en tot die 
tijd bent u van harte welkom op mijn spreekuur.”

Bezorgers voor deze krant gezocht!

Wil jij vier keer per jaar een uurtje de wijk in om te helpen de Filmwijk-
krant bij de mensen op de deurmat te krijgen? We staan te springen 
om nieuwe mensen! 

Op dit moment is er een vacature in Filmwijk-Noord voor de Odeon-
straat, en in Filmwijk-Zuid voor het cluster Fellinilaan, Joris Ivenslaan, 
Viscontistraat, Pasolinistraat, Felliniflat 1 t/m 3, en Tourmaline. Je kunt 
je ook melden als je een keer wilt invallen. 

Belangstelling? Stuur een berichtje naar info@filmwijkkrant.nl en we 
nemen contact met je op. 

Buurtkrant voor en door Filmwĳ kers

Volg ons op Twitter: @fi lmwĳ kkrant

IN DEZE FILMWIJKKRANT

   - Nieuw leven voor afgedankte 

    dieren en huisraad

   - Schrijversblock bestaat 5 jaar

   - Wat speelt er in de wijk?

   - Buurtpreventie werkt

   - Starring... Greetje Kauffeld

   - Floriade kan nog alle kanten op

   - Wildplukken kan ook in Filmwijk

   - Volleyballers gezocht

   - Informatie Platform Filmwijk

   - en meer...

NAJAAR.2015

Nieuw leven voor afgedankte
   dieren en huisraad (p.3)


