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Het zou een gesprek worden over 
het snoeien van het openbaar 
groen in onze wijk, en het werd een 
uitgebreide toelichting op alles wat 
er komt kijken bij het onderhoud 
van het groen in onze wijk én de 
vuilophaal. Onze redacteur sprak 
met Mark Rook en Herco Vlottes. 
Mark is een van de wijkregisseurs 
van het stadsdeel Oost waartoe ook 
de Filmwijk hoort, en zijn collega 
Herco is opzichter namens de 
gemeente over het groenonderhoud.

Beiden laten duidelijk merken dat ze hart 

hebben voor hun werk én voor de wijk. 

Ze weten heel goed hoe belangrijk het 

openbaar groen is voor het aanzien van 

de wijk en voor het plezier dat mensen 

aan hun buurt beleven. De Filmwijk is 

rijkelijk bedeeld met groen, maar dat 

ziet er niet altijd geweldig uit. 

Ik val meteen maar met de deur in huis: 

“Veel Filmwijkers waren onaangenaam 

verrast én bezorgd door het vele ruwe 

snoeiwerk dit vroege voorjaar. De 

struiken lopen nu gelukkig alsnog uit, 

maar hoe tevreden waren jullie?”

Mark: “Om die vraag te beantwoorden, 

toch eerst een toelichting. De gemeente 

besteedt het groenonderhoud uit aan 

bedrijven. We bepalen eerst onze 

eisen en dan krijgt de beste bieder het 

werk voor een periode van drie jaar. 

Omdat het om veel geld gaat, moet dit 

Europees worden aanbesteed. Voor het 

hele stadsdeel Stad Oost is er 6 miljoen 

Euro per 3 jaar voor groenonderhoud. 

Dat lijkt veel, maar het is geen vetpot. 

We moeten echt prioriteiten stellen. 

In principe wordt elke drie jaar het 

groen tussen stoepen en parkeerhavens 

gesnoeid. Hier en daar gebeurt dat vaker 

– bijvoorbeeld als het gaat om betere 

zichtbaarheid voor verkeer. Soms ook 

gebeurt het minder vaak, als het kan. De 

ene soort vereist nu eenmaal ook meer 

onderhoud dan de andere. Het is wel de 

bedoeling dat er fors wordt gesnoeid, 

we hebben immers niet de mogelijkheid 

om het elk jaar te doen.” 

“Wij beoordelen op eindresultaat, 

niet op hoe de bedrijven het 

groenonderhoud plegen,” voegt Herco 

toe. “Dat betekent dat we ons niet 

bemoeien met hoe en wanneer het 

snoeiwerk precies gebeurt maar wel 

beoordelen wat er wordt opgeleverd. 

Ik maak een snoeiplan dat binnen 

het bestek past, 20% van de totale 

groenoppervlakte kan per jaar worden 

gesnoeid. Ik beslis waar en wanneer er 

gesnoeid wordt. De aannemer bepaalt 

de keuze van het gereedschap en de 

uitvoering, ik controleer of het eindbeeld 

voldoet aan het bestek. Ook ik was 

niet helemaal tevreden dit voorjaar. Op 

verschillende plekken was er te ruw 

gesnoeid of te weinig gedund. Dat is dus 

aangepast. Het niveau was uiteindelijk 

voldoende en de struiken lopen nu 

overal weer fris uit.”

Hoe goed is het groenonderhoud?

Een groene wijk? Samen doen!
tekst Berthilde Lammertink/foto’s Marc Puyk
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Zwerfvuil
Pratend over het groen, ontkom je niet 

aan praten over het vele zwerfvuil. Kan 

de gemeente niet wat vaker opruimen? 

Mark: “Ook dat kost natuurlijk heel 

veel geld. We hebben gekozen voor 

een bepaald niveau van ‘schoonheid’ 

en in de wijken kunnen we ons niet 

veroorloven om het beste niveau te 

hebben. Dat betekent dat er altijd een 

bepaalde hoeveelheid vuil mag liggen. 

In het centrum is dat niveau wel hoger, 

daar moet en mag vaker worden 

schoongemaakt.” 

Wie de gemeente wil helpen: er 

liggen tientallen knijpstokken op het 

stadsdeelkantoor. Wie wil, kan ze lenen 

en met de hele straat een paar keer per 

jaar meehelpen! Gratis af te halen bij het 

Stadsdeelkantoor aan de Haagbeukweg. 

Doen!”

Er zijn veel verschillen tussen de 
straten… 
Herco: “Ja, in de Filmwijk zijn vooral 

het Walt Disneyplantsoen en de hoek 

Peter Sellershof/Cinemadreef berucht. 

Die plekken maken we noodgedwongen 

vaker schoon.” 

Wat kunnen mensen zelf doen?
Mark: “Minder vuil weggooien natuurlijk. 

Ik kom zelf uit Harderwijk en ik vind 

eerlijk gezegd dat hier veel makkelijker 

rotzooi op straat wordt gegooid. Hoe 

dat komt? Ik weet het niet.” Herco 

beaamt dit. “Ik ben Apeldoorn gewend 

en ik moet zeggen dat het daar toch ook 

veel schoner is. Hoewel de gemeente 

er daar echt niet meer aan doet. Wie 

rotzooi dumpt moet echt beseffen wat 

het kost als we dat elke keer moeten 

ophalen. Twee milieu-inspecteurs rijden 

nagenoeg full time rond in Stad Oost 

voor controles. Als zij een dumping 

zien in een park van bijvoorbeeld een 

vuilniszak, kost het 22,50 om dat te 

laten ophalen. En als het om meerdere 

zakken gaat die minimaal 100 meter 

van elkaar liggen, kost het een veelvoud 

daarvan. Dus als iedereen dat nu eens 

niet meer doet, dat scheelt flink!” 

En hondenpoep? 
Waarom hebben we hier geen aparte 

uitlaatplekken? Al die poep op plekken 

waar kinderen spelen! 

Mark: “Per gemeente verschilt hoe 

daarmee wordt omgegaan. In Almere is 

het beleid dat honden in het openbaar 

groen mogen poepen. In de goten mag 

niet, omdat wij hier een gescheiden 

stelsel hebben van afvalwater (de afvoer) 

en regenwater (de goot). Het kost ons 

veel te veel reinigingsgeld als de honden 

ons regenwater zouden vervuilen. En 

aparte plekken? Dat is ook duur, ze 

moeten worden gereinigd. Net als palen 

met zakjes, dat vergt veel organisatie en 

mankracht, ze zijn vandalismegevoelig 

en kosten dus geld. Dat geld is er 

niet. Doorgaans vergaat poep in 

drie dagen, afhankelijk van het type 

weer. Ik wil graag zeggen tegen al die 

hondenbezitters: kies nou niet precies 

de plek voor iemands deur, maar ga wat 

verder de struiken of het park in.”

(Advertentie)
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In het aprilnummer schreef Rob 
Verlinde een artikel over tropische 
orchideeën. Maar Almere kent ook 
diverse orchideeën die gewoon in de 
natuur voorkomen. 

Tot nog toe zijn in Almere zes 

verschillende soorten orchideeën 

gevonden. Sommige soorten komen 

maar op één plaats voor, andere zijn op 

heel veel plaatsen te vinden. Van de in 

Almere voorkomende orchideeën staan 

er drie op de Rode Lijst: die worden in 

hun voortbestaan bedreigd. Alle 36 in 

Nederland voorkomende orchideeën 

zijn beschermd door de Flora- en 

Faunawet. Het is verboden om ze te 

plukken of te beschadigen. De Almeerse 

orchideeëncollectie op een rij:

Wespenorchis
Deze planten hebben hun naam 

gekregen omdat zij voor de voortplanting 

prooiwespen nodig hebben. Voor een 

wesp is de bloem een soort bordeel: 

aangelokt door sekslokstoffen (de geur 

van de bloemen) probeert de wesp met 

de bloem te paren. Daarbij krijgt het 

een plakkerig stuifmeelklompje op zijn 

kop. Die raakt de wesp weer kwijt bij de 

volgende bloem. 

Van de vier soorten van de wespenorchis 

komen er twee in Almere voor:

Brede wespenorchis

De brede wespenorchis is de 

algemeenste orchidee van Nederland, 

hij komt zelfs in de Filmwijk voor. De 

bladeren van de brede wespenorchis 

zijn breder dan die van zijn 3 broertjes. 

Vandaar de naam. 

Kenmerken: 30 tot 80 cm hoog, bloeit 

van juni tot september en heeft een 

honderdtal bloemen aan één zijde van 

de stengel. De kleur van de bloemen is 

een subtiele combinatie van groen, wit 

en rood. 

Moeraswespenorchis (Rode Lijst)

De moeraswespenorchis komt in 

Nederland niet veel voor. Alleen op de 

Wadden en in Zeeland is hij in grote 

aantallen te vinden. In Almere staat hij in 

de omgeving van de Hollandse brug. De 

naam verraad het al: deze wespenorchis 

groeit op vochtige en moerasachtige 

plekken. 

Kenmerken: maximaal 65 cm hoog, 

bloeit van eind juni tot eind juli. Op 

afstand gezien lijken de bloemen spierwit 

en vallen de roze of soms groene 

kelkbladeren bijna niet op. Opvallend 

aan de bladeren zijn de diepe nerven.

Grote keverorchis (Rode Lijst)
Ook deze soort behoort tot de meest 

gangbare orchideeën in Nederland. 

Meestal is de grote keverorchis te vinden 

in vochtige loofbossen. In Almere is 

dat dan ook het geval, op één plaats, in 

Almere Poort

De keverorchis produceert feromonen 

(sekslokstoffen) die kevers aantrekken. 

Op deze manier zorgt de plant ervoor 

dat het stuifmeel verspreid wordt. 

Vandaar de naam keverorchis. 

Kenmerken: een meter hoog, bloeit 

van eind mei tot eind juni, de bloemen 

hebben een groene kleur; de bladeren 

zijn eirond.

Rietorchis 
Na de brede wespenorchis en de grote 

keverorchis is de rietorchis de meest 

voorkomende orchideeënsoort in 

Nederland. In Almere komt de soort 

op meerdere plaatsen voor, met name 

in de Zuid-West hoek (Almere Haven 

en het zuidelijke deel van Stedenwijk). 

Het lijkt erop dat de rietorchis Almere 

steeds verder intrekt. In Almere staat 

hij in vochtige grasbermen. Voor de 

bevruchting lokken ze insecten door net 

te doen of ze voedsel voor ze hebben. 

Zo ruiken ze naar nectar, maar het is in 

de bloem niet aanwezig. 

Kenmerken: tot 60 cm hoog, bloeit van 

begin juni tot eind juli met opvallende 

trossen lichtpaars tot rode bloemen. 

Vleeskleurige orchis (Rode Lijst)
De vleeskleurige orchis is in Nederland 

zeldzaam. Hij komt vooral in het 

waddengebied en het veenweidegebied 

voor. Bij de Hollandse Brug is een 

veldje dat het meest lijkt op een vochtig 

grasland in een nat duinvallei. Daar staat 

hij samen met de moeraswespenorchis 

en vele honderden rietorchissen. 

Je bent als een wilde orchidee…

Orchideeën… De Almeerse collectie
tekst IJsbrand Zwart, foto’s Hans Vosman

Bijenorchis

Vleeskleurige orchis

Lees verder op pagina 9
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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 tuin.

Cocky Nicola, filmwijker vanaf 1993, vertelt over haar 
plek.

‘Ik heb mijn plekje gevonden dankzij mijn rugklachten! Ik had 

zes weekenden liggend doorgebracht in de woonkamer. Toen 

de zon kwam wilde ik graag naar buiten, maar zitten kon 

ik niet. Toen vond ik dit ligbed, gemaakt van prachtig hout. 

Het is verstelbaar op vele manieren zodat er altijd wel een 

goede stand is. Het ligbed heeft twee wielen, zodat je het 

kan verplaatsen als een kruiwagen. In of uit de zon. Met het 

roomwitte matras erop ziet het er zeer aanlokkelijk uit. Er zit 

een uitschuifbaar tafelblad aan vast, waar naast een drankje 

meestal een boek op ligt. Ik lig dan lekker te lezen. Ik zit in een 

leesclub hier in de Filmwijk. Die stoel is helemaal mijn plek. ’s 

Zomers na het eten even languit is ook prettig. Gezinsleden 

mogen er ook wel op liggen maar hebben geen interesse. 

Bezoek wil het bed altijd wel graag even uitproberen. Met dit 

ligbed sta ik ook in het boek van fotograaf Bob Bronshoff, met 

bekende en minder bekende vrouwen tussen de 40 en 50 jaar. 

Het heet “Meisjes van 40”. Het is momenteel erg populair 

want mijn man kent iemand die op haar veertigste verjaardag 

drie van deze boeken cadeau kreeg. Ik ben dus heel blij met 

mijn ligbed. Het betekent voor mij totale ontspanning”.

Mijn plekje in Filmwijk

Met dank aan mijn rugklachten
tekst Herma van Laar/foto Marc Puyk

De naam verwijst naar de kleur van de 

bloemen. Net als de rietorchis doen 

deze bloemen hun best om nectar 

zoekende insecten aan te trekken. 

Kenmerken: wordt 15-60 cm groot, 

bloeit van eind mei tot eind juni, 

donkerpaarse, roze of zwak geelachtig-

roze (vleeskleurig) bloemen.

Bijenorchis
Deze soort is in 2003 in Tussen de 

Vaarten gezien. Hij komt verder 

voornamelijk in Zeeland en Zuid-

Limburg voor. Als je de bloem ziet 

is het net of er een vrouwtjesbij op 

zit. Mannetjesbijen komen eerder uit 

hun winterslaap dan de vrouwtjes. In 

de tussenliggende periode bloeit de 

bijenorchis. De mannetjesbijen worden 

aangetrokken door die (nep)vrouwtjes. 

Op deze manier zorgt de bloem voor 

zijn bevruchting. Vandaar de naam 

bijenorchis. Kenmerken: ongeveer 45 

centimeter hoog, bloeit van midden 

juni tot midden juli, bloemen zijn fraai 

getekende lipbloemen met drie buitenste 

bloembladen in de kleur wit of rood en 

een onderlip die gewelfd is met bruine 

en gele vlekken en strepen. 

Weet u ze te vinden?
Op orchideeënrijke locaties in de stad 

wordt het beheer zoveel mogelijk 

aangepast aan de orchideeën. Dat kan 

alleen als de gemeente Almere precies 

weet waar de orchideeën staan. Weet u 

ze te vinden… stuur dan een mailtje naar 

ijzwart@almere.nl. Wilt u foto’s van de 

Almeerse orchideeën zien, kijk dan op 

internet onder www.move.to/rodelijst.

IJsbrand Zwart, 

stadsecoloog Gemeente Almere

Wilde orchideeën, vervolg
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WENDY’S	HAIRFASHION
David	Nivenweg	2	-1325	KE	Almere	-	036-5497800

Woensdag	kinderknipdag
Kinderen	t/m	10	jaar	normaal	€	10,-.	Woensdag	€	8,50!

Kinderen	t/m	15	jaar	normaal	€	13,50.	Woensdag	€	12,-!

Wassen/knippen	voor	dames	en	heren	€	16.50

Openingstijden:

	 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)

In	de	vakantie	van	19	juli	t/m	2	augustus	gesloten.

PC dokter/helpdesk aan huis nodig?
www.letsfixit.nl of bel 06-40286709

Voor (her)installatie van al uw soft-
en hardware, internet aansluiting,
aankoop advies en cursussen.
Zie website voor meer informatie
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Wat een verrassing om de pen door 

te krijgen van Pauline van Roon. 

Mijn eerste reactie was: “Wat heb ik 

nog toe te voegen aan al die mooie 

verhalen over onze schitterende wijk. 

Niets toch?” Ik ben toch vanuit mijn 

eigen perspectief gaan kijken naar 

mijn dagelijkse beleving van onze 

wijk.

Laat ik me eerst even voorstellen. 

Ik ben Ellen Blad en woon zo’n 20 

jaar in Almere, waarvan de laatste 

12 jaar in Filmwijk. Ik woon en werk 

in de James Stewartstraat in een 

heerlijk huis waarvan het bovenste 

deel het woondeel is en de begane 

grond (al weer vijf jaar.. ja, ja !) mijn 

therapeutische praktijk voor N.E.I.. 

Vanuit mijn praktijk kijk ik uit over het 

grasveld met daarachter de bomen 

van het Lumiérepark. Dit is elke dag 

weer, door deze weidsheid, enorm 

rustgevend, zowel voor mij als voor 

mijn cliënten.. 

Veel van mijn cliënten komen van 

buiten Almere en zij verbazen zich 

regelmatig over de Filmwijk en 

Almere. Velen hadden nog nooit een 

voet in Almere gezet en waren vaak 

nogal bevooroordeeld over deze 

‘nieuwe’ stad.

Maar nu komen sommige op de mooie 

dagen extra vroeg om nog even 

een rondje te kunnen maken in het 

Lumiérepark of gewoon even lekker in 

het zonnetje te zitten in onze mooie 

voortuin. Anderen gaan na afloop van 

(toch intensieve sessies) nog even de 

stad in om een terrasje te pakken. 

Regelmatig krijg ik van ze te horen dat 

onze wijk zo ruim is opgezet, maar 

toch het gevoel geeft van een dorp 

en dat het door de nabijheid van 

het centrum toch ook weer een echt 

stadsdeel is. Ik kan niet anders zeggen 

dat ik dat helemaal met ze eens ben.

Van onze voortuin en zijn weidse 

uitzicht genieten we zelf ook enorm. 

Onze huizen liggen namelijk heel 

gunstig op de zon. Zo snel als 

mogelijk is kun je ons in het voorjaar 

op ons voorterras zien zitten. Soms 

alleen, maar heel regelmatig met 

buren, vrienden en/of kennissen. En 

dan is het leuk om naar die mensen 

te kijken die langskomen in hun veelal 

nog dikke kleding, terwijl wij al met 

blote armen zitten te genieten van de 

zon.

Daarbij is de vriendelijkheid van veel 

passanten opvallend. Bijna iedereen 

die langs loopt groet of heeft een 

vriendelijk praatje. Is dit Filmwijkers 

eigen? Wie zal het zeggen. Ik geniet 

in ieder geval met volle teugen van 

onze wijk en de ligging: alles in 

de buurt maar toch de rust en de 

gezelligheid.

Wij zullen de Filmwijk dus niet snel de 

rug toekeren of we moeten er iets veel 

beters voor terug krijgen, dat zal heel 

moeilijk worden.

 Wel, dit is dan mijn perspectief van 

onze wijk zoals ik die dagelijks beleef. 

Maar ik ben nu eigenlijk wel 

benieuwd hoe onze jongeren Filmwijk 

beleven.

Daarom geef ik de pen door aan 

Rianne Doeve.

Ellen Blad

Geef de pen door…

Verbazing om de Filmwijk
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Hij kon geen noot lezen, maar 
zingen, dansen en dirigeren als de 
beste: Danny Kaye. Naar hem is het 
eerste stukje straat genoemd dat 
Filmwijk-Noord verbindt met het 
uiterste puntje van Filmwijk-Zuid.

Van krantenjongen tot miljonair
Het levensverhaal van David Daniël 

Kaminski, nakomeling van Russische 

immigranten, is een schoolvoorbeeld van 

‘the American dream’. Hij werd in 1913 

in Brooklyn New York geboren en liep 

op dertienjarige leeftijd weg van huis. 

Hij besloot zijn naam te veranderen in 

Danny Kaye. In 1934 vertrok hij naar 

Engeland om professioneel te leren 

dansen, zingen en mimen. Weer terug in 

de USA ontmoette hij comedy schrijfster 

Sylvia Fine. Ze voelde Kaye’s stijl goed 

aan en werd zijn manager en later 

zijn vrouw. Danny en Sylvia vormden 

uiteindelijk een hecht team voor het 

leven.

54 Russische componisten in 38 
seconden
In 1939 debuteert Kaye in een revue 

op Broadway. Hij zingt en danst zoals 

zovelen, maar de combinatie met zijn 

rappe tong maakt hem bijzonder. Hij 

wordt in één klap beroemd met de 

song ‘Tchaikovsky’. Een hilarisch lied 

waarin hij de namen van 54 Russische 

componisten in 38 seconden zingt. Kaye 

heeft een geweldig gevoel voor humor. 

Hij besluit naar Hollywood af te reizen 

om te gaan acteren.

Geen concessies
In Hollywood krijgt hij het advies te 

zorgen voor een ‘all american look’: 

zijn neus moet kleiner en zijn rode haar 

gebleekt. Hij weigert. Ondanks – of 

misschien wel dankzij – dat haar en die 

neus, gaat het prima met zijn carrière. 

Sommige films worden zelfs speciaal 

voor hem geschreven om al zijn talenten 

aan bod te laten komen, zoals de 

“Wonder man” (1945) en “The kid from 

Brooklyn” (1946). In deze succesvolle 

periode wordt zijn dochter Dena Kaye 

geboren.

Koningin op de eerste rij
In 1948 heeft Kaye een one-man-show 

in het Londense ‘Palladium’. Voor het 

eerst in de geschiedenis verlaat de 

Koninklijke familie de ‘Royal box’ en gaat 

op de eerste rij zitten om nog beter te 

kunnen genieten.

In de zestiger jaren neemt de 

filmpopulariteit van Kaye wat af en 

brengt hij zijn eigen “Danny Kaye 

show” uit op televisie. Al in het eerste 

seizoen wint hij er een ‘Emmy’ mee. 

In 1981 speelt hij zijn laatste film 

genaamd “Skokie”. Hij speelt daarin een 

overlevende uit een concentratiekamp.

Hart voor kinderen
Vanaf 1955 treed hij veelvuldig op ten 

bate van het kinderfonds UNICEF. Hij 

vliegt hoogstpersoonlijk als piloot de 

hele wereld over om geld in te zamelen. 

Hij dirigeerde daarvoor symfonie 

orkesten, terwijl hij geen noot kan lezen! 

Zijn hele verdere leven bleef hij zich 

onvermoeibaar inzetten voor dit fonds.

Kaye overleed in 1987 aan hepatitis. 

De besmetting was een gevolg van een 

bloedtransfusie na een hartoperatie. 

Als kind wilde Kaye dokter worden om 

De straat: Danny Kayestraat

Grote neus en rood haar
tekst Simone Koorn en Herma van Laar/foto Marc Puyk
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mensen te genezen. Op zijn manier 

heeft hij dat gedaan: uiteindelijk is 

lachen het beste medicijn.

Denniekee
“Jazeker weten we wie Danny Kaye 

is!” vertelt een echtpaar. “Hij was een 

komisch acteur en bekend van shows, 

films en televisie. En ambassadeur van 

Unicef”, vult mevrouw aan. “Was hij 

eigenlijk getrouwd?”. Meneer pakt de 

encyclopedie erbij. Over Kaye’s privé 

leven wordt niets vermeld. Wel dat hij 

rood haar had. De straatnaam moeten 

ze wel vaak spellen. “Jonge mensen 

maken er Denniekee van”.

Extreme make over? No way!

Twee andere bewoonsters weten dat 

Kaye een oude komiek is, en in een 

soort musical films speelde. ‘Hij lijkt me 

een leuke vrolijke man’.

De bewoners zijn positief over hun 

straat. “Prima plek, lekker dicht bij het 

gezondheidscentrum, danscafé Eindelijk, 

de bioscoop en het winkelcentrum”. 

De eerste bewoners verhuizen naar 

grotere huizen, daar komen jongere 

mensen voor in de plaats. De straat 

komt uit op een fietspad richting 

Filmwijk-Zuid. “Vooral pizzabezorgers 

scheuren hier langs. Dat er nooit wat 

gebeurt… blijkbaar hebben zij een 

beschermengeltje op de bromfiets 

zitten”. 

De bewoners zijn blij met de blauwe 

zone. “Er is geen parkeerprobleem 

meer”. 

Aan één kant van de straat hebben 

de woningen een schuifpui aan de 

voorzijde. Dat heeft zo zijn voordelen. 

“We zitten ’s zomers vaak aan de 

straatkant in het zonnetje en maken zo 

makkelijk een praatje met de buren”. 

In het januarinummer van de Filmwijkkrant stond een artikel over de 
ontwikkelingen rond de tandartsenpraktijk in ons gezondheidscentrum. 
Nog even in een notendop: de praktijk is eind 2003 door de Zorggroep 
Almere verkocht aan MediMatch: een organisatie die tandartsenpraktijken 
uitbaat. Veel medewerkers maakten bezwaar tegen het beleid van 
MediMatch. Tandartsen moeten bijvoorbeeld een bepaalde omzet halen en 
dus werden er meer patiënten binnengehaald, de agenda werd vol gepland, 
tandartsassistentes en receptioniste werden ontslagen. Het gevolg was een 
uittocht van medewerkers. De rechter tikte MediMatch meerdere malen op 
de vingers vanwege de manier waarop er met het ontslagen personeel werd 
omgegaan. 

We schrijven mei 2004. De medewerkers zijn per 1 juni allemaal weg. De 

Filmwijkkrant praat met ex-medewerkers, de Zorggroep, de manager van het 

gezondheidscentrum en zorgverzekeraar Agis. 

Het doet pijn
Tandartsassistente Marijke Suijkerbuijk en receptioniste Elja Rigter zijn zichtbaar 

aangeslagen. Marijke heeft twaalf jaar lang samengewerkt met Jan Poorterman. 

Ook zij werd aanvankelijk ontslagen. Interventie van de tandartsen voorkwam dat 

ontslag. Inmiddels is ze toch zelf opgestapt. “Het was geen werken,” vertelt Marijke. 

“Afspraken werden niet door MediMatch nagekomen, er was een voortdurende 

onzekerheid over wat mocht en wat niet. De agenda werd helemaal vol gepland, 

er kon geen pauze meer af. Overwerk werd niet uitbetaald, de CAO helemaal 

uitgekleed. Van hard werken gaat niemand dood, maar er moet wel evenwicht zijn. 

Het was gewoon een dictatuur, van overleg was geen sprake. Het doet me pijn. 

Ik heb moeite gedaan voor deze baan, was herintreedster en heb twaalf jaar lang 

zonder een wanklank gewerkt.”

Ook Elja Rigter is aangeslagen. Ze heeft steeds gehoopt dat het weer goed zou 

komen. Tijdens een van de afscheidsrecepties besefte ze dat het niet meer goed 

komt, nooit meer. “Het voelt als een echtscheiding,” zegt Elja. “Ik dacht echt dat 

het goed zou komen. Ik ben een rechtszaak begonnen tegen mijn ontslag, die heb ik 

gewonnen. Het is een puinhoop in het centrum en niet alleen bij ons, ook de andere 

centra staan er slecht voor.”

Zorggroep Almere: verhuurt slechts… 
De Zorggroep zegt slechts de verhuurder te zijn en kan zodoende niet veel met de 

ontstane problemen. De directie: “MediMatch wilde een successtory, ik ga er vanuit 

dat dat nog steeds de opzet is. Tot nu toe lijkt het er niet echt op. Ik worstel daar 

ook mee. We zitten binnenkort in de onderhandelingen over verlenging van het 

huurcontract, veel kan ik er dus momenteel niet over zeggen.”

Gezondheidscentrum: wacht met smart
Ook Marcel Knijn, manager van het gezondheidscentrum wacht met smart 

op een oplossing. Binnenkort gaat hij, samen met de andere managers van de 

gezondheidscentra rond de tafel met de Zorggroep over de ontstane situatie. Veel 

meer dan een advies uitbrengen over het al dan niet verlengen van het huurcontract 

en het vertellen over de ervaringen met MediMatch zit er niet in. 

Leegloop tandartsenpraktijk Gezondheidscentrum

Waar is mijn tandarts?
tekst Connie Franssen

lees verder op pagina 23
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Nederland vergrijst en de Filmwijk 
dus ook. Reden om eens een echte 
‘bejaarde onder de bejaarden’ uit 
te nodigen voor een interview. En 
die vonden we: Cor Pot (72). Hij is 
fractievoorzitter van de Verenigde 
Senioren Partij (VSP) in de 
Almeerse gemeenteraad. We legden 
hem meteen maar de grootste 
vooroordelen over zijn achterban 
voor. Lees of Cor Pot geraniums 
heeft, een reis maakt langs de Rijn of 
al in het bezit is van een rollator. 

Waarom zitten ouderen vaak om 
een praatje verlegen?
“In de Filmwijk heb je geen bosjes 

eenzame mensen die nooit met 

andere mensen praten. Maar zo af 

en toe zit er eens ééntje tussen. Die 

wordt dan regelmatig bezocht door 

allerlei vrijwilligers van het Rode 

Kruis, Leger des Heils, Humanitas en 

de Zonnebloem. Daarnaast stuurt de 

gemeente zelfs een ambtenaar op je af 

als je 70 jaar wordt. Ik kreeg twee jaar 

geleden een brief dat er iemand langs 

zou komen om te checken of ik het wel 

een beetje kon redden.”

Waarom zitten senioren vanachter 
geraniums naar buiten te kijken?
“Door de bouw van tuingerichte 

woonkamers gaat dat steeds moeilijker. 

Vroeger was de uitdrukking ‘die gaat 

dood achter de geraniums’. Ik zie op de 

markt nog wel voldoende geraniums 

staan, maar in de wijk kom ik ze 

nauwelijks nog tegen bij ouderen. Zelf 

heb ik dat soort planten ook niet. Ik heb 

namelijk een schuifpui.”

Hoe kan een dove oudere toch 
klagen over lawaai?
”Hun buis van Eustachius zit verstopt. 

Dat houdt in dat ze gefluister niet horen 

en ook niet als meerdere mensen door 

elkaar heen praten. Maar als er buiten 

een gigantisch lawaai is, dan horen ze 

dat wel degelijk. Er is trouwens een 

prima oplossing voor dove ouderen 

die de deurbel of telefoon niet horen. 

Er bestaat namelijk een soort lichtflits 

die aangesloten kan worden op bel en 

telefoontoestel. Mijn gehoor is overigens 

nog uitstekend.”

Waarom dragen oudere mannen een 
hoed?
“Het haar wordt toch steeds dunner. 

En het is natuurlijk tegen de kou. Mij 

zul je trouwens nooit met een pet 

tegenkomen.”

Waarom zijn kanariepieten favoriete 
dieren voor senioren?
“Dan hebben ouderen wat gezelligheid. 

Ze kunnen praten met hun ‘pietje’ en 

hem een beetje water en voer geven. 

Vroeger mochten grotere huisdieren 

als katten en honden niet mee naar 

verzorgingstehuizen. Maar vandaag 

de dag komt dat steeds meer voor. 

Vrijwilligers zorgen dan weer dat die 

honden worden uitgelaten.”

In de Filmwijk wonen weinig eenzame bejaarden

Geen geraniums, wel om praatje verlegen
tekst Petra Bulte/foto’s Marc Puyk
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Waarom wil men de rollator uit het 
ziekenfondspakket halen?
“Een fiets moet je ook zelf kopen, dus 

waarom een rollator niet. Ik vind wel 

dat er een uitzondering moet worden 

gemaakt voor mensen met een uitkering, 

AOW en/of klein pensioentje. Die moet 

je gewoon een rollator verstrekken. 

Maar ik kom ook wel eens ouderen 

tegen die een scootmobiel en een 

rollator aanvragen zonder dat ze die 

daadwerkelijk nodig hebben. Er gaat 

so wie so veel geld in de zorg verloren: 

goede trapliften die niet worden 

hergebruikt of aangepaste toiletten die 

niet meeverhuizen naar een volgende 

woning. Ik red me overigens nog 

uitstekend zonder rollator.”

Zijn reisjes langs de Rijn nog 
populair onder ouderen?
Reisbestemmingen hangen helemaal af 

van het type oudere. Ik kom ouderen 

tegen die nooit Almere uitkomen. Die 

gaan twee keer per dag met moeder 

de vrouw boodschappen doen met 

als pauze het doen van een tukje. 

En ’s avonds is hun hoogtepunt het 

kijken naar een tv-programma. Zelf 

houd ik veel van Italië, Zwitserland en 

Schotland. Duitsland bezoek ik trouwens 

binnenkort met mijn twee kleindochters. 

Maar dan ga ik veel verder dan de Rijn 

hoor!” 

Wat is het speerpunt van de VSP?
”Het oplossen van persoonlijke klachten 

in de gezondheidszorg. Ik zit sinds 1998 

als eenmansfractie in de gemeenteraad 

en we hebben inmiddels tientallen 

klachten behandeld. Er is een grote 

bureaucratie en daardoor kunnen 

sommige mensen niet eens naar een 

aangepaste woning verhuizen. We 

hebben al heel wat aanvaringen met het 

LIA (Lokale Indicatie Almere) gehad. 

Onze partij wil niet trappen tegen het 

systeem of de boel omver werpen, 

maar wij willen alleen dat de mensen 

van de juiste zorg worden voorzien. De 

zorg is ons speerpunt. Wij zijn tegen 

geldverspilling die niet nodig is. ‘Je moet 

niet bezuinigen, maar zuiniger met geld 

omgaan’ is onze partijleus.”

Wat is storend in de Filmwijk?
“Het schoonhouden van de 

groenvoorziening kost heel veel geld, 

maar er blijft veel troep liggen. De 

plantsoendienst schoffelt gewoon 

om de troep heen. Het is dankzij 

bewoners en de inzet van het platform 

Filmwijk dat het groen netjes blijft. En 

dan, tot slot, de grasvelden onder de 

hoogspanningskabels. De gemeente 

staat oogluikend toe dat kinderen 

speelveldjes van die stukken gras maken. 

Maar als je met een tl-buis onder die 

hoogspanningsmasten gaat staan, gaan ze 

gewoon branden. Zoveel spanning staat 

erop. Dat kan toch niet goed zijn voor 

de gezondheid. Het is onder geleerden 

nog een twistpunt, maar we willen het 

zekere voor het onzekere nemen. Niet 

onze kinderen daaronder laten spelen 

zolang er geen zekerheid is.”
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Misschien is het u afgelopen 

jaren opgevallen dat er kunst 

hangt in de wandelgang van ons 

gezondheidscentrum. Deze kunst zorgt 

ervoor dat ons centrum vrolijk en 

vriendelijk overkomt. Zonder deze kunst 

zijn de muren lang niet zo “sprekend” als 

ze nu zijn. Er heeft de afgelopen 10 jaar 

al veel kunst gehangen, van kunstenaars 

uit de Filmwijk, uit Almere of daarbuiten.

De kunstenaars melden zich zelf bij de 

kunstcommissie, komen na een afspraak 

gemaakt te hebben, met een map kunst 

langs om het één en ander te laten zien. 

De kunstcommissie besluit vervolgens of 

de kunst in ons centrum past.

Afgelopen jaren heeft veel aparte en 

kleurige kunst de gang gesierd. Het 

personeel ervaart het als plezierig om 

in zo’n omgeving te werken en ook van 

bezoekers krijgen we vaak positieve 

reacties.

De kunst hangt een kwartaal in ons 

centrum. U bent van harte welkom om 

binnen te lopen en de kunst te bekijken, 

kopen kan ook, er ligt daarover vaak 

informatie klaar bij de centrale balie.

U kunt ook zelf kunst aanbieden bij de 

commissie, we kunnen altijd kijken of het 

wat is voor in ons centrum.

Kunstcommissie,

Toon, Jeanette en Hanneke

Exposities in Filmwijk
teksten Gezondheidscentrum Filmwijk/foto’s Marc Puyk

Vakanties huisartsen

Dr. R. Liagre  7 - 17 juni

Dr. T. de Jong 29 juni - 16 juli

Dr. D. Cleuren 12 - 30 juli

Dr. L. Zegwaard 19 juli - 6 augustus

Dr. D. Stek 26 juli - 20 augustus

Dr. H. Bosma 2 - 19 augustus

Dr. M. Coster 9 - 27 augustus
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Sinds twee jaar zijn de 

praktijkondersteuners Leny van Dijk en 

Inge Beers in het gezondheidscentrum 

actief. Zij ondersteunen de huisarts 

in zijn of haar werk door zorg te 

verlenen aan de chronische patiënten. 

Zo nemen zij de gehele zorg voor 

de diabetespatiënten over en zien 

zij regelmatig mensen met astma of 

longemfyseem.

Door het geven van voorlichting en 

leefstijladviezen hopen zij de patiënt te 

ondersteunen in zijn of haar leven met 

een chronische aandoening. U kunt ook 

bij de praktijkondersteuners terecht als u 

wilt stoppen met roken.

Binnenkort zal het takenpakket 

uitgebreid worden met het hart- en 

vaatziekten spreekuur. Een groot aantal 

mensen heeft een enquêteformulier 

thuisgestuurd gekregen op basis van 

medicatiegebruik en diagnose van de 

huisarts. Hierop konden zij aantekenen 

of zij gebruik wilden maken van het 

spreekuur. Het merendeel heeft hier 

positief op gereageerd en komende 

maanden hoopt de praktijkondersteuning 

een start te maken met het oproepen 

van de patiënten.

Het is goed om te weten dat de ziekte-

kostenverzekeringen de kosten van 

de praktijkondersteuning betalen. 

Het is immers huisartsenzorg (de 

praktijkondersteuner neemt taken over 

van de huisarts). Op de nota zult u 

daarom de naam van uw eigen huisarts 

vermeld zien staan.

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00-17.30 uur

Telefooncentrale:

Tel: 535 76 00 (vanaf 08.30 uur)

Centrummanagement:

Tel: 535 76 00

Marcel Knijn

Receptie:

Tel: 535 76 00

Artsengeneeskunde:

Tel: 535 76 01/535 76 02

tussen 08.00 en 17.00 uur

Thuiszorg:

Tel: 540 9010

Consultatiebureau/wijkverpleging: 

Tel: 535 76 00

Apotheek:

Tel: 535 76 50

Fysiotherapie:

Tel: 535 76 80

Maatschappelijk werk:

Tel: 535 76 00

Diëtiek:

Tel: 535 76 00

Wat doen praktijkondersteuners in de praktijk?



(Advertenties)

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

Dierenartsen:
R.A.M. Blommaart

J.M. Savekoul

 Consult/Spreekuur Openingstijden

Cinemadreef 2 Op afspraak ma t/m vr 08.30-16.00
1325 EM  Almere Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00 ma t/m vr 17.15-19.00
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Laat 100 rozen bloeien

Klimrozen
tekst Rob Verlinde

Klimplanten zijn vooral de laatste jaren 

waanzinnig populair geworden. Dat 

komt waarschijnlijk omdat zij niet veel 

ruimte innemen in onze kleine tuinen en 

toch, door hun vaak enorme groei, hele 

muurvlakken kunnen bedekken. Hierdoor 

ontstaat dan weer die warme natuurlijke 

uitstraling die we zo graag in de tuin 

willen hebben. 

Klimplanten hoeven niet persé te 

klimmen, omdat ze lange takken maken 

kunnen ze ook heel goed horizontaal 

langs een hek worden geleid of over 

een schuurtje. Een goed voorbeeld 

hiervan zijn de klimrozen. Ze geven een 

romantische uitstraling en bloeien zeer 

overvloedig. Hun bloemenpracht die 

tot 6 meter in de hoogte kan reiken, 

zorgt ervoor dat er een waterval aan 

bloemen naar beneden komt en maakt 

elke Doornroosje-achtige droom waar. 

Klimrozen versieren en betoveren 

eigenlijk alles: muren van huizen, 

tuinmuren, schuttingen, pergola’s en 

balkons.

Er zijn eenmalig bloeiende klimrozen en 

er zijn doorbloeiende klimrozen. Het 

is bijna ondoenlijk om de uitgebloeide 

bloemen bij een weelderig bloeiende 

klimroos weg te halen, maar juist dat 

weghalen is zo belangrijk voor een goede 

doorbloei. Bij meermalig bloeiende 

klimrozen hoef je de uitgebloeide 

bloemen niet weg te halen. Er zullen 

vanzelf weer takken ontstaan die bloeien.

Er zijn klimrozen die een heerlijke geur 

verspreiden, maar bij aanschaf van een 

klimroos moet je daar altijd naar vragen. 

Net als bij struikrozen verspreidt niet 

iedere klimroos een geur. 

Zelfs op dit moment kun je klimrozen in 

je tuin planten. Deze zijn dan gekweekt 

in potten, dit noemen we in vaktermen 

“containers”. De planten zijn in het 

voorjaar geplant in deze containers en 

opgekweekt tot prachtige, uitgegroeide 

planten die nú bloeien. De lengte van de 

takken is zeer beperkt, maar zodra ze 

in de tuin staan ontwikkelen zich takken 

die veel langer worden. Een lengte van 

6 meter zullen deze takken dit jaar niet 

meer bereiken maar volgend jaar begint 

de groei pas goed. Het voordeel van in 

containers gekweekte klimrozen is dat 

je op deze manier de juiste plant kunt 

aanschaffen wat kleur en geur betreft. In 

de winter zie je namelijk alleen maar kale 

takken. 

In het algemeen zijn klimrozen niet 

geschikt voor een muur in de volle zon 

op het zuiden. Dan bestaat verbrandings-

gevaar, de bloemen zullen verbleken en 

de plant is gevoelig voor een schadelijk 

insect, de spint. Sommige soorten kunnen 

wel tegen de volle zon, maar dan moet 

het onderste gedeelte van de plant in de 

schaduw staan en de roos mag beslist niet 

één keer verdrogen. Vraag bij aanschaf 

of de soort klimroos sterk genoeg is om 

in de volle zon op een zuidmuur te staan. 

De klimroos New Dawn is een ijzersterke 

klimroos met zachtroze, gevulde bloemen 

die licht geuren. Hij groeit fors uit en 

bloeit meestal uit zichzelf door, het is een 

echte aanrader.

Wil je klimrozen in een pot op het balkon 

zetten, neem dan altijd een ruime pot 

of mand. De wortels moeten zich goed 

kunnen ontwikkelen. Rozen zijn van 

nature gesteld op kleigrond, omdat dit 

het vocht goed vasthoudt. Er is voor 

rozen een speciale rozenpotgrond 

ontwikkeld die ook de eigenschappen 

van kleigrond heeft. Het is dus aan te 

raden om rozen op een balkon in deze 

rozenpotgrond te planten.

In de winter zal de plant extra 

bescherming tegen vorst moeten hebben. 

Denk in de zomer aan bijmesten met een 

normale meststof voor balkonplanten 

en pas dat éénmaal in de week toe. Een 

roos, als balkonplant, heeft óók recht op 

een goede bemesting!

(Advertenties)
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Carnaval vieren zit de Nederlander niet echt in het 
bloed. Toch zijn er een paar uitzonderingen te vinden, 
ook in de Filmwijk. Ze had ons al eerder verwacht, want 
in 2000 en 2001 was ze prinses Carnaval in Almere: 
ALAAF, Richard van Ommen ging naar Yvonne ten Haaf.

Gigantisch feesten
Het is even fietsen als je uit Filmwijk Noord komt; de John 

Fordstraat is bijna de laatste straat richting A6. Yvonne: “We 

wonen zo’n beetje naast de UFO. Van huis uit kan ik zien of 

er een file staat op de A6.” Yvonne is 32 jaar, getrouwd met 

Marcel en heeft twee kinderen, Jeffrey en Jennifer. In het 

dagelijkse leven werkt ze bij de BP-pomp op de A1, maar in 

haar vrije tijd houdt ze er een bijzondere hobby op na: ze is 

actief voor de Federatie Europese Narren (FEN). Voor mijn 

gevoel is een nar een soort clown, maar zo ziet Yvonne er 

absoluut niet uit. Yvonne: “De FEN is een vereniging die zich 

ten doel stelt muzikale en culturele manifestaties te steunen, in 

het bijzonder op carnavalsgebied.”

Ik trek meteen mijn blik vooroordelen over carnaval open. 

Yvonne geeft toe dat ze vroeger vooral carnaval vierde om 

“te zuipen”. Maar met het vorderen van de jaren heeft ze 

de échte essentie ontdekt: “Carnaval vieren is gigantisch 

feesten, dansen, de polonaise doen, drinken, maar ook rustige 

momenten, praten, kijken, beleven.” Tijdens één carnavalsfeest 

heeft ze inderdaad echt wat beleefd: ze ontmoette er 

haar huidige manlief, die lollige stickers uitdeelde met zijn 

promotieteam….

Carnavalsstad Almere?
Nadat in Duitsland na de tweede wereldoorlog het eerste 

leven weer uit de puinhopen tevoorschijn kwam, kwamen 

ook bepaalde waarden weer naar boven. De ander helpen en 

verlangen naar vrede en vriendschap, ook over de grenzen. 

Het leven werd weer levenswaardig, er ontstonden weer 

verenigingen en gezelschappen. In deze periode is ook de FEN 

in Duitsland opgericht, daarna zijn andere landen toegetreden, 

zoals Nederland. Yvonne: “Nederland 

kent een aantal regio’s, waaronder regio 

Midden. Daarvan ben ik de secretaris 

en er is een president-voorzitter en een 

penningmeester. Overigens komen die 

alle drie uit Almere.” 

Carnavalsstad Almere? Kan het in 

Almere? Yvonne: “Dat we allemaal 

uit Almere komen is toeval. Almere 

heeft geen carnavalstraditie. Er zijn 

wel eens carnavalsverenigingen hier 

opgericht, maar die hebben het nooit 

lang volgehouden. Een paar jaar geleden 

was ik Prinses Carnaval en hiermee het 

visitekaartje van de carnavalsvereniging 

Het Rommeltje. Toen we destijds een 

Beroepen in Filmwijk

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg
tekst Richard van Ommen/foto Marc Puyk
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optocht wilden organiseren, kregen we 

van de gemeente geen toestemming. 

Nee, voor de grote optochten moet je 

toch echt naar het zuiden, Den Bosch 

bijvoorbeeld.”

Toetoetoeter
Yvonne is al sinds 1998 lid van de 

FEN. Waarom eigenlijk? “Ik vind 

het leuk om hiermee bezig te zijn. 

Carnavalsverenigingen vinden het 

een eer om mensen van de FEN op 

bezoek te krijgen; we krijgen dan ook 

veel uitnodigingen om naar feesten te 

komen, vooral tussen november en 

februari. Zelf ben ik eigenlijk de rest 

van het jaar het drukst, omdat ik dan 

uitnodigingen moet regelen, lijsten moet 

maken en nieuwe leden ga werven.” 

De FEN kent overigens een groot scala 

aan medailles, speldjes en oorkondes. 

Als lid kun je de zilveren of gouden nar 

verdienen, en carnavalsverenigingen 

of boerenkapellen die lid zijn, kunnen 

allerlei onderscheidingen uitdelen aan 

leden met bijzondere verdiensten. De 

FEN kent in Nederland ongeveer 200 

leden, waaronder veel verenigingen en 

de regio Midden bestaat dit jaar 5 jaar. 

Yvonne: “Dat gaan we in januari vieren 

met een enorm feest in Lunteren. Het 

zou mooi zijn als er nog meer mensen 

lid worden en we er samen van kunnen 

genieten. Men kan zich aanmelden op 

onze website: www.feneuropa.nl.

Ik weet zeker dat ze dan dè carnavalshit 

van dit jaar ook weer zullen draaien: 

Ik heb een toetoetoeter op m’n 

waterscooter...”

(Advertentie)

Gezocht:

Redactieleden
De redactie van deze Filmwijkkrant 
zoekt nieuwe leden, in het bijzonder 

uit Filmwijk Zuid of noord van de 
Cinemadreef.

Lijkt het je leuk om 5x per jaar met 
een groep vrijwilligers te schrijven over 

wat de Filmwijk en haar bewoners 
bezighoudt? Neem dan contact met 

met Richard van Ommen.

richard@filmwijkkrant.nl



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:

 036 – 537 68 25
Tevens is de studio te huur voor

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

Great Lengths
Great Lengths is een systeem
van hair–extensions voor
haarvermeerdering. De
extensions maken
uw eigen haar in
korte tijd voller,
langer en talloze

andere toepassingen zijn
mogelijk.

U kunt Great
Lengths hair–
extensions beschouwen en
behandelen alsof het
geheel uw eigen haar is.

*****    AANBIEDING    *****
Tijdelijk krijgt U bij een extension

behandeling, tegen inlevering van deze
Bon, een Originele Great lengths borstel

T.w.v. € 9,00 Cadeau.

Joris Ivenslaan 123
1325 LZ  Almere

Filmwijk Zuid
Telefoon:036-5375664

Universal Hairstyling

(Advertenties)

MAAK KENNIS MET TENNIS

TPA JOYMERE

Voor Junioren van 4 jr-17 jr

Voor Senioren van 18 jr�120 jr

Start nieuwe cursussen vanaf april,

maar instromen kan het gehele jaar!

MEER DAN TENNIS!
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Nieuw: de Filmwijkkrantbrievenbus

Naast info@filmwijkkrant hebben 

ook de digibeten nu een mogelijkheid 

ons te bereiken. Binnenkort hangen 

we namelijk twee filmblikken op in 

het Gezondheidscentrum en het 

Filmwijkcentrum. Voor al uw bijdragen, 

verlangens, ideeën… Met dank aan 

Piet Vastwijk die de filmblikken tot 

brievenbus heeft omgeknutseld!

Collecte kankerbestrijding

Van 5 tot en met 11 september 2004 

vindt de jaarlijkse collecteweek voor de 

KWF-Kankerbestrijding plaats. Hiervoor 

is men nog op zoek naar collectanten. 

Heeft u een paar uurtjes vrij, meld u dan 

aan bij Joyce Klerkx, 

telefoonnummer 5363005.

Inzameling oud papier

Filmwijk Noord (Polygoon): 30 juni

Filmwijk Midden: 7 juli

Filmwijk Zuid (Caleidoscoop): 24 juni

U kunt oud papier kwijt in de containers 

bij de scholen, of zet het neer op de 

vuilnis ophaal plek. Goed verpakt graag, 

bij voorkeur in dozen.

Sleutels kwijt!

Mijn zoon is sleutels verloren in de 

omgeving van de Hollywoodlaan. Het 

is een keykoord van Britain met twee 

sleutels. Eén sleutel met een blauw 

hoesje en een kleinere sleutel met een 

zwart hoesje. Kitty Stoltenborg 

(c.m.stoltenborg@freeler.nl)

Zingende babes zoeken 
bassende bassen!

Iedere maandagavond zingen wij – zo’n 

tien oude en jonge meisjes, een tenor en 

een bas - een uur lang de sterren van de 

hemel in het CKV (en dan het café in…). 

Wil jij, zingende man, met open armen 

ontvangen worden? Stuur je mailtje dan 

naar carien.gieles@worldmail.nl.

Traditie in de wijk

Op 30 april was het weer zover: 

het traditionele hijsen van de vlag 

door bewoners van Twins Parc in de 

James Stewartstraat. Om 10.00 werd 

er verzameld rond de vlag, waarna 

die plechtig in top gehesen werd. 

Oranjebittertje in de hand om op de 

majesteit te proosten. En daarna koffie 

met oranjegebak. 

Is er bij u in de straat ook een 

traditie ontstaan, laat het ons weten: 

info@filmwijkkrant.nl.

Afscheid en welkom

Recent is de samenstelling van de 

redactie een beetje veranderd. 

Onze inspirator en eindredacteur 

Carl Lunenborg heeft Almere verlaten en 

daarom ook de Filmwijkkrantredactie. 

Ook onze held, Paul Albers, is gestopt, 

na een paar jaar coördinatie van de 

distributie. Mannen, ontzettend bedankt 

voor jullie inzet en tijd! 

Gelukkig hebben we twee vrijwilligers 

kunnen vinden die deze taken inmiddels 

met verve hebben overgenomen. Connie 

Franssen heeft de eindredactie op zich 

genomen, terwijl Beanke Drent de 

distributie gaat coördineren. Met recht 

een hele klus en we zijn dan ook blij 

met beide dames. Ontzettend welkom 

allebei.

Kort, kort, kort…

Zorgverzekeraar Agis: bezorgd
De leegloop in gezondheidscentrum de 

Filmwijk baart Agis zorgen, want sinds 

1 mei kunnen verzekerden hier niet 

meer terecht voor tandheelkundige 

zorg. Agis heeft overigens nog geen 

klachten gehad van verzekerden, 

maar verwacht dit wel als de situatie 

niet veranderd. Agis: “Het aanbieden 

van tandheelkundige zorg is de 

verantwoordelijkheid van MediMatch. 

Dit is vastgelegd in een speciaal contract 

tussen MediMatch en Agis. MediMatch 

heeft ons toegezegd binnen afzienbare 

tijd te zorgen voor nieuw personeel. 

Agis zal de situatie nauwlettend blijven 

volgen. Voor ons is het belangrijk dat 

het nieuwe personeel voldoet aan 

de kwaliteitseisen die in het contract 

staan en dat er weer sprake is van 

continuïteit.” 

Waar is mijn tandarts?, 
vervolg van pagina 13



Optimaal VitaalOptimaal VitaalOptimaal VitaalOptimaal Vitaal    
  Praktijk voor Emotionele en 
          fysieke Vitaliteit 

 

 
�  DolDolDolDol----fijn door het levenfijn door het levenfijn door het levenfijn door het leven    �  
 
Voor mensen dieVoor mensen dieVoor mensen dieVoor mensen die    
�� niet lekker in hun vel zitten 
�� last hebben van stress 
�� zich futloos voelen 
�� willen stoppen met roken  of  snoepen 
�� angst hebben voor de tandarts  
�� fobieën of paniekaanvallen hebben 
�� hun boosheid niet los kunnen laten 
�� relatieproblemen hebben 
�� sukkelen met hun gezondheid 
�� faalangst /examenvrees hebben 
�� zwanger willen worden 
�� al van alles  geprobeerd hebben 
    
Voor kinderen metVoor kinderen metVoor kinderen metVoor kinderen met    
�� leer- en/of gedragsstoornissen 
�� sociaal-emotionele problemen 
�� concentratieproblemen 
�� watervrees 
 
Wilt u  uw onverwerkte emoties opWilt u  uw onverwerkte emoties opWilt u  uw onverwerkte emoties opWilt u  uw onverwerkte emoties op----    
ruimen en balans in uw leven brengen? ruimen en balans in uw leven brengen? ruimen en balans in uw leven brengen? ruimen en balans in uw leven brengen?     
Bel nu!!Bel nu!!Bel nu!!Bel nu!!    
Drs.  Ellen Blad, 
NEI-practitioner en orthopedagoog 
James Stewartstraat 63 1325 JB Almere 
Tel. 036-5353733  fax 036 5353683 
E - m a i l  p r a k n e i @ f l e v o n e t . n l  
 

Advertenties 

 
 

                 Praktijk voor  
    Fysiotherapie 

  
 
 
 
 

                  
 

     Erik J. Goes  
 
 

                            
 
 
Behandel voor zowel particuliere- als 
ziekenfondsverzekerden. 

 
 

Adres :   James Stewartstraat 260 
Ingang praktijk:  Ingrid Bergmanstraat 
Telefoonnummer: 036 � 535 44 22 
 

(Advertenties)
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De door het Platform Filmwijk 
georganiseerde enquête en 
wijkschouw in Filmwijk zuid, 
waren een doorslaand succes. 
Niet alleen door het aantal 
belangstellenden, maar ook 
door de daaruit voortgevloeide 
verbeterde samenwerking 
met ons Stadsdeelkantoor 
Stad Oost. Het Platform is, 
mede dankzij deze succesvolle 
initiatieven, een volwaardige 
partner van de gemeente en 
woningbouwcorporaties. En dat is 
goed nieuws voor Filmwijkers!

Enquête: respons van bijna 30%!
De wijkschouw kwam niet zomaar uit de 

lucht vallen. Voorafgaand aan de schouw 

had het Platform Filmwijk al een enquête 

verspreid onder de bewoners van 

Filmwijk zuid. De enquête viel in januari 

bij 2.325 Filmwijkers in de brievenbus, 

maar liefst 650 kwamen er retour. Een 

uitzonderlijk hoog percentage, waar 

iedereen van onder de indruk was. 

Volgens Bert Bonneveld, Platform 

bestuurder, was de algemene conclusie 

uit de enquête dat bewoners over het 

algemeen erg prettig wonen in de wijk, 

maar dat er een paar verbeterpunten 

zijn. Zo is een algemene wens een 

pinautomaat in de wijk en is hondenpoep 

– zoals in heel Nederland – ergernis 

nummer 1.

Naar aanleiding van de enquête werd de 

wijkschouw georganiseerd. Het Platform 

destilleerden uit de binnengekomen 

enquêtes een aantal thema’s, die als 

leidraad voor de wijkschouw konden 

dienen en stippelden de routes uit. 

Speelplekken, voorzieningen voor 

jongeren, parkeren, groen en veiligheid 

werden onderzocht. Uiteindelijk deden 

71 wijkbewoners mee, aangevuld met 

vertegenwoordigers van alle politieke 

partijen, mensen van de gemeente en 

woningbouwcorporaties. 

Met andere ogen kijken
Tijdens de wijkschouw werd de wijk 

vijf uur lang onder de loep genomen 

door verschillende groepen, ieder met 

een eigen thema. Gretha Boom was 

als groepscoördinator groep jongeren, 

op pad om vooral de mogelijkheden 

voor jongeren te onderzoeken. “In de 

voorgesprekken met de jongeren was 

ik al prettig verrast door de positieve 

insteek van de jongeren. Ze konden ook 

heel goed duidelijk maken wat ze wel 

en niet wilden. Juist geen schuilhokje 

bij de skatebaan dus: wordt toch alleen 

maar kapot gemaakt.” Volgens Gretha is 

juist het in gesprek gaan en met andere 

ogen kijken tijdens een wijkschouw 

zo waardevol. Bert Bonneveld: “In 

grote lijnen zijn de resultaten van de 

wijkschouw hetzelfde als die van de 

enquête, alleen hoor je in de wijkschouw 

ook de andere kant van het verhaal. 

Daardoor krijg je een goed beeld.”

Resultaten en toekomst
De wijkschouw heeft veel opgeleverd. 

Het Platform Filmwijk wordt nu 

daadwerkelijk als partner gezien 

door de gemeente. Zo worden de 

aanvragen voor een bijdrage uit 

het ‘bewonersinitiatieven potje’ nu 

behandeld door het Platform en niet 

meer door de gemeente zelf. Ook de 

aanwezige raadsleden waren onder de 

indruk van de prestatie van het Platform. 

Hoe nu verder?
Hoe worden de bevindingen omgezet in 

resultaten? Hondenpoep dan maar weer. 

Volgens Gretha Boom weten de meeste 

mensen gewoon niet waar honden wel 

en niet mogen poepen. Dat duidelijk 

te maken, bijvoorbeeld door een 

hondenuitlaatroute of borden, zou een 

stuk schelen. Ook aan de pinautomaat 

wordt gewerkt. Bert Bonneveld is in 

gesprek met gemeente en Vomar om 

de installatie van een pinautomaat als 

voorwaarde te stellen voor uitbreiding 

van de Vomar. John, Gretha en Bert 

benadrukken het belang van nazorg. 

“Juist nu moeten we in gesprek blijven 

en mensen duidelijk maken hoe we te 

werk gaan. We moeten voorkomen 

dat er dingen dubbel gaan gebeuren en 

de coördinatie tussen de verschillende 

activiteiten goed regelen.” 

De intentie is er om in januari een 

enquête te houden onder bewoners van 

Filmwijk noord. De gemeente moet dan 

echter wel financieel bijspringen. Dat 

moet lukken, want de vrijwilligers van 

het Platform hebben de gemeente heel 

wat werk uit handen genomen!

Platform Filmwijk scoort

Wijkschouw en enquête daverend succes
tekst Connie Franssen/foto Platform Filmwijk
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Kinderpagina

Keihard slaan!
redactie Petra Bulte/foto’s Marc Puyk

Wist je dat je kunt hockeyen met 
een tennisbal? Dat er vier maten 
juniorenrackets zijn? En dat er een 
tennistoernooi met minibanen bestaat? 

Ja hoor, echt wel! Zelfs in onze eigen 
wijk. Maar liefst 350 kinderen tennissen 
bij Joymere. De Filmwijkkrant zocht het 
kunstgras op en sprak met drie jonge 
tennissers en de eigenaresse van het 
tennispark aan de Jacques Tatilaan.

Gita (4 jaar): “Elke woensdag krijg ik 
les van Anne-Roos. Ik sla altijd alles 
terug met één hand. Het leukste vind 
ik hockey-tennis. Dan gaat de bal rollend 
over de grond en dan mag ik terugslaan. 
Van de tennisspelletjes die we doen, is 
‘gevangenisje’ niks aan. Dan gooit de leraar 
de bal over het net. En als ik ‘m niet heb, 
moet ik aan de kant gaan staan totdat ik 
weer vrij ben”.

Keely (6 jaar): “Hard de bal raken. Dat is 
het fijnste van tennissen. Ik heb nu twee 
jaar les. Mijn zus Daisy van 9 en twee 
klasgenootjes zitten er ook op. Twee keer 
in de week krijg ik les en één keer doe ik 
wedstrijdtraining. De ‘forehand’ is heel 
gemakkelijk. Eigenlijk is er niks moeilijks 
aan tennis. We spelen wel eens tegen de 
leraar om punten te maken. Dan slaan we 
keihard, zodat hij er niet meer bijkan. Als 
je het goed doet, krijg je een zakje chips”.

Allard (16 jaar): “Mijn vader en mijn 
broertje tennissen ook. Ik doe het nu twee 
jaar. Daarvoor was voetbal mijn favoriete 
sport. Maar tennis ligt me meer. Je doet 
het helemaal alleen. Als je een rotdag 
hebt op het voetbalveld, dan krijg je je 
fouten te horen. Hier op de tennisbaan 
kun je niemand anders de schuld geven 
als je slecht speelt. Ik wil mijn ‘service’ 
verbeteren: hard en hoog over het net 
heen. Zojuist heb ik wel gelachen, want ik 
was zo fanatiek dat ik het scorepaaltje 
omver heb gelopen”.

Kyra (eigenaresse Joymere): “Ik ben op 
mijn negende jaar met tennissen begonnen. 
Eerder kon toen nog niet. Ik was er gelijk 
helemaal gek van. Tijdens mijn eerste 
spreekbeurt heb ik meteen alles over die 
sport verteld wat ik wist. Ik stond eigenlijk 
op de wachtlijst voor paardrijles, maar 
zover is het nooit meer gekomen. Tennis is 
liefde op het eerste gezicht gebleven.

Bij ons in Joymere tennissen kinderen 
vanaf 4 jaar. De lessen gaan in spelvorm, 
want we vinden het belangrijk dat mensen 
in blijdschap leren spelen. Tennis is geen 
ballen rapen! Iedereen kan het leren, 
daarvoor hoef je echt geen supertalent te 
zijn”.
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