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Colofon 
Nummer 44 - Oktober 2002 

De Filmwijkkrant is een gratis 

periodiek en wordt vijf keer per jaar 

huis-aan-huis verspreid in de Filmwijk 

te Almere, in februari, april, juni, 

oktober en december. 

Oplage 4500 exemplaren 

Redactie: 

Petra Bulte, 

Bart Buijs, 

Connie Franssen, 

Simone Koorn, 

Herma van Laar, 

Berthilde Lammertink, 

Martijn Leopold (vormgeving), 

Carl Lunenborg (eindredactie), 

Wim van der Veldt, 

Richard van Ommen (hoofdredacteur) 

Redactieadres: 

Simon van Collemstraat 2, 

1325 NB Almere 

e-mail: info@filmwijkkrant.nl 

Postbank: 9101157 

t.n.v. De Filmwijkkrant 

(Na)bezorging en verzending: 

Paul Albers (tel. 036-5374416) 

Heeft u een nummer niet in de bus 

gekregen? Laat het ons weten, 

e-mail: bezorging@filmwijkkrant.nl 

Zakelijke advertenties: 

Wim van der Veldt (tel. 036-5353940) 

e-mail: advertenties@filmwijkkrant.nl 

Fotografie: 

Prospero Communicatie 

Druk: 

PlantijnCasparie Almere 

Sponsering Omslag: 

Garantiemakelaar Schouten 

Filmwijkkrant 44 

Van de redactie 
De zomervakantie heeft ook ons duidelijk goed gedaan. Een nieuwe website en een 

goed gevuld oktobernummer. Meestal komen de redactieleden zelf met interes

sante onderwerpen voor plaatsing. Maar de Filmwijkkrant is er niet alleen vóór u, de 

inhoud kan ook mede bepaald worden dóór u. Draag eens een origineel onderwerp 

aan of laat weten wat u bezig houdt. Een relaas over uw ervaring in de Filmwijk is 

ook altijd leuk. U kunt hiervoor gebruik maken van e-mail of van een heuse brief. Zo 

maken we samen van de Filmwijkkrant een leuke en interessante uitgave. 

In het juninummer deed ik een vooraan

kondiging van een Filmwijkfeest in 

augustus, georganiseerd door een aantal 

enthousiaste bewoners. Helaas is dit 

feest er door organisatorische redenen 

in augustus niet van gekomen, het was 

toch te kort dag. De enthousiastelingen 

zijn echter volop doorgegaan met het 

uitwerken van de ideeën en de voorbe

reidingen. Wij houden u uiteraard op 

de hoogte van de plannen. En mocht 

u het leuk vinden om mee te helpen 

organiseren, dan kunt u dit via de 

Filmwijkkrant kenbaar maken. 

De onderwerpen deze keer zijn weer 

veelzijdig. Een wil ik er voor u uitlichten. 

Op pagina 5 wordt duidelijk dat aan en 

op het water zijn plezier en ontspanning, 

maar ook risico met zich meebrengt. 

Dat bleek onlangs weer eens bij een 

verdrinkingsdrama op het Weerwater. 

Op deze plek wil ik Garantiemakelaar 

Schouten, gevestigd in onze wijk, van 

harte welkom heten als nieuwe sponsor 

van de omslag van de Filmwijkkrant. Wij 

zijn blij dat zij ons blad hebben gekozen 

als medium om te adverteren en te 

steunen. Op de achterkant ziet u hun 

advertentie, in kleur! 

Rest mij u een aangenaam verpozen 

met deze Filmwijkkrant te wensen. En 

voor iedereen die met weemoed aan de 

zomervakantie terugdenkt: het is weer 

snel herfstvakantie! 

Richard van Ommen 

Hoofdredacteur 

In dit nummer 

Weerwater, vriend en vijand 

-> pagina 5 

De straat: Romy Schneiderweg 

-> pagina 7 

Prefab, gehaktballen en bushaltes: 

drie generaties in één Filmwijk 

-* pagina 8 

Rob Verlinden over de fuchsia 

- • pagina 11 

Beroepen in de Filmwijk: de makelaar 

-> pagina 13 

Filmwijk schoon en veilig 

-> pagina 14 

Nieuw stadsdeelkantoor 

Feest in de James Stewartstraat 

-* pagina 17 

Nieuws van Gezondheidscentrum 
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Alle troep onder de stoep! 

Ophaaldata oud papier 

-» pagina 22 

Heerlijke eilandnatuur 

Tango in de polder 
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Kinderpagina 
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BATAVUS 
GAZELLE 
LOEKIE 
U N I O N 
ONDERDELEN 
BEDRIJFSFIETSEN 
REPARATIES 

OVERDEVEST 
FIETSPLUS 

036-5409040 
Helen 

^ " " ^pa rkhu rs i 

w Parkwiiklaan adreef Cinem 

GGD 

O p e n : ma t /m vr. 8-18 uur, za. 17 uur 
Donderdag koopavond 

Boomgaardweg I 1326 CS Almere 

Sanderfuimn 
v.o.f. 

Hoveniersbedrijf voor tuinontwerp, realisatie en onderhoud 

Gerberastraat 36, 1338 VD Almere-Buiten tel: 036-5290870 
fax: 036-5290871 

h u m a n i n s p i r a t i o n 
i n s p i r e r e n d i nnove ren 

Fulca 

Human Inspiration is 
een specialist in 
innovatie, creatie en 
realisatie. 

Met de talenten en 
specialiteiten van 
mensen geven wij 
samen met u vorm 
aan verbeteringen van uw producten en 
diensten. 

Wij zijn uw partner in: 

• Strategie- en visievorming 
• Innovatiebegeleiding 
• Programma- en projectmanagement 

Bel, mail ot schrijf voor meer informatie: 
Peggy Ashcroftstraat 21 
1325 KG Almere 

tel. 036-5374910 
fax 036-5374936 

i n fo® human insp i ra t ion .com 
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Weerwater, vriend en vijand 
tekst Bart Buijs/foto Prospero 

Een wijkbewoner kwam om het leven. 

Op ongewone wijze, want niet door 

een verkeersongeval, ziekte of een 

ander onheil, maar door verdrinking. 

Voor de deur als het ware, in ons 'eigen' 

Weerwater. Veel bewoners zijn geschokt 

over de omstandigheden. Vanuit de wijk 

stuurden diverse bewoners hun mening 

naar de redactie. Een beschouwing, mede 

op basis van de ingezonden brieven. 

Het drama: In de nacht van 2 op 

3 september vaart de 49-jarige 

Frank Kathusing met een bevriende 

leeftijdsgenoot op het Weerwater. Nadat 

één van hen is gaan staan slaat het vaartuig 

om. Beide mannen komen in het water 

terecht, maar alleen de Amsterdammer 

weet de oever te bereiken. Nadat 

de brandweer is gearriveerd horen 

de intussen gearriveerde omstanders 

hulpgeroep vanaf het water. Maar het lijkt 

lang te duren voordat een reddingsvaartuig 

te water is gelaten. Een zoon van de 

onfortuinlijke Kathusing gaat nog met 

een kano te water, maar keert terug 

met slechts de jas van zijn vader. Na 

een zoekactie wordt het lichaam van de 

Almeerder pas op 4 september gevonden. 

Familie en buurtgenoten zijn geschokt. 

Getwijfeld wordt aan de daadkracht van 

het optreden van de hulpdiensten. Politici 

doen uitspraken en het stadsbestuur 

kondigt een grondig onderzoek aan. 

Falen? 
Hoe kon het zover komen dat 

een Filmwijkbewoner onder deze 

omstandigheden in het Weerwater kon 

verdrinken. Een feit is dat de hulpdiensten 

de onfortuinlijke Kathusing niet in een 

levensbedreigende situatie hebben 

gebracht. Maar ze zijn er overduidelijk niet 

in geslaagd hem daaruit te bevrijden toen 

dat nodig was. Of dit falen verwijtbaar 

is, zal de toekomst uitwijzen. Het 

oordeel wordt geveld naar aanleiding van 

een strafrechtelijk onderzoek van het 

Openbaar Ministerie. Dat betekent dat het 

onderzoek over de hoofden van politiek, 

bestuur en leiding wordt verricht. Een 

uiterst zwaar middel van waarheidsvinding. 

Volgens Burgemeester Ouwerkerk blijkt 

hieruit hoe serieus de overheid met de 

belangen van de burgers wil omgaan: 

"Als het OM voldoende aanleiding heeft 

om tot een dergelijke zware stap over te 

gaan, dan is dat zeer ernstig, maar tegelijk 

kennelijk noodzakelijk". 

Hebben de hulpverleners te langzaam 

gewerkt of was het materiaal niet in orde? 

Was men onvoldoende getraind of is de 

Weerwateroever een te lastige hindernis? 

Het onderzoek zal het uitwijzen. Wel is 

het goed om stil te staan bij het feit dat de 

uitgerukte hulpdienst snel ter plaatse was. 

En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. 

Wanneer zich in dezelfde nacht een andere 

calamiteit had voorgedaan, waarbij de 

inzet van één of twee ploegen vereist was 

geweest, dan was de kwestie eenvoudiger. 

Men was gewoon te laat gekomen omdat 

de hulpverleners elders aan het redden 

zouden zijn geweest. Op de vraag of de 

Nederlandse hulpdiensten altijd en overal 

hulp kunnen bieden, luidt dan ook het 

antwoord: nee. 

Veiligheidsbeleid 
De talloze (zware) onderzoeken naar 

aanleiding van de rampen in Enschede 

en Volendam hebben de bestuurders van 

Nederland op scherp gezet. Veiligheid 

is hoog op de politieke en bestuurlijke 

agenda komen te staan. In verhoogd 

tempo zijn maatregelen getroffen en 

worden verbeteringen aangebracht. Maar 

nog steeds zijn veel zaken onvoldoende 

geregeld en de reden daarvoor is duidelijk: 

geld. Ook de veiligheid in Nederland 

is een centenkwestie. De hulpdiensten 

(waaronder de brandweer) roepen al 

jaren om een hoger budget, zodat meer 

kan worden geïnvesteerd in opleiding, 

training en hulpmiddelen. Daarnaast is 

er een blijvend personeelsprobleem. 

Ondanks intensieve regionale campagnes 

heeft de brandweer nog steeds te weinig 

mensen en is het moeilijk voldoende 

uitrukploegen paraat te houden. Dat ligt 

niet aan de brandweer, het ligt aan ons 

zelf: de maatschappij. En de oplossing voor 

deze problematiek ligt niet in handen van 

de hulpdiensten zelf, maar van politiek en 

volksvertegenwoordiging. Het laat onverlet 

dat onze wijkgenoot op het Weerwater 

is omgekomen, terwijl de hulpdiensten 

nagenoeg onder handbereik waren. Of en 

op welke wijze de rampzalige afloop van 

het boottochtje vermeden had kunnen 

worden zal pas blijken na het onderzoek. 

— i i 
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(Advertenties) 

Mr Inez N. de Rooij 
Mr V.C. van der Velde 
Mr Tanya J.E. op de Weegh 

* Familierecht 
* Contracten 
* Strafrecht 

De Rooij 
advocaten 

* MKB 
* Arbeidsrecht 

Plein 18-20 
1354 LJ Almere 

Tel.: (036) 5470945 
fax: (036) 5470946 

E-mail: derooijadvocaten@planet.nl 
Website: derooijadvocaten.nl 

Voor 
fonds 

ultet oartvc 

Meijer 
Orthéntedie 

P r o - e n o r t h e s e n • B o r ; 
E l a s t i s c h e k o u s e n <•> C d r s 
R e v a l i d a t i e - a r t i k e l e n • V e 
O o k z a t e r d a g g e o p e n d i n 

SINDS 1931 e n • I n l a y s 
( S p o r t ) b a n d a g e s 

r o l s t o e l e n l o o p h u l p m i d d e l e 
r d a m e n H i l v e r s u m 

Amsterdam Almere-Haven 
1 e Constantijn Huygensstraat 68 / I na telefonische afspraak 

020 - 618 05 55 . ! „ • 036 - 531 54 14 
B — Almere-Stad mxsmum 

Brinklaan 26 n a telefonische afspraak G i j s b r e c h t v a n Amstelstraat 25f 
035 -693 62 38 036-535 76 00 035 - 624 30 01 

Haddock Watersport Almere 

Jachthaven met diverse voorzieningen 

Eetcafé elke dag geopend 

Zalen voor vergaderingen of cursussen 

Diverse mogelijkheden voor bruiloften, partijen en bijeenkomsten 

Cursussen vaarbewijs 1 & l a van oktober t/m april 

Zeil- surf- en kanolessen van mei t/m september 

Voor meer informatie, bel: 036-5330646 of surf naar: www.haddockwatersport.nl 
Adres: Haddock Watersport Almere, Archerpad 8-" 0 (aan het weerwater) 



Een actrice met veel levenspech, maar... 

Veel geluk aan de Romy Schneiderweg 
tekst Simone Koorn en Herma van Laar 

De populaire Oostenrijkse actrice 
Romy Schneider bouwde vanaf haar 
zeventiende in korte tijd een top-
filmcarrière op. Met haar vertolking 
van het leven van keizerin Elisabeth 
van Oostenrijk bereikte ze een 
miljoenenpubliek. Toch is bij veel 
bewoners uit de Romy Schneiderweg 
in Filmwijk het beeld blijven hangen 
van een ongelukkige vrouw. 

Romy, geboren in Wenen in 1938 groeide 

op bij haar grootouders. Haar ouders 

waren beiden acteur. Romy had op jonge 

leeftijd maar één wens: actrice worden. 

Dat lukte: al op zeventienjarige leeftijd 

kreeg ze de hoofdrol in de Sissy films. 

Tijdens de filmopname van 'Christine' 

in 1958 ontmoet ze de populaire 

Franse acteur Alain Delon. Ze worden 

verliefd en verloven zich tegen de wil 

van haar familie. Romy wil af van het 

zoetsappige romantische imago van 

Sissy. Ze keert Duitsland de rug toe en 

in 1962 breekt ze internationaal door 

met de film Boccaccio 71 van Visconti. 

Haar filmcarrière speelt zich nu vooral 

in Frankrijk af. De film 'Het proces' 

van Orson Welles zorgt dat ze ook in 

Hollywood bekend wordt. Ze is pas 

vierentwintig en al wereldberoemd. Als 

Alain Delon hun relatie verbreekt, raakt 

Romy in een depressie. Drie jaar later 

trouwt ze de Duitse theaterregisseur 

Harry Meyen en krijgt ze een zoon. In 

haar films blijft Romy succesvol. In 1972 

wordt haar huwelijk ontbonden en in 

1975 trouwt ze haar secretaris Daniël 

Basini. Met hem krijgt ze een dochter. Er 

is haar weinig liefdesgeluk toebedeeld: 

in 1981 komt het ook met hem tot een 

echtscheiding. 

Ze is ontevreden met haar persoonlijke 

leven. Ze drinkt en gebruikt ook drugs. 

Romy's filmcarrière blijft echter in stand. 

Haar laatste jaren verlopen tragisch. 

Haar gezondheid laat te wensen over , 

haar vroegere echtgenoot Harry Meyen 

pleegt zelfmoord en haar zoon David 

overlijdt op tragische wijze. Ze sterft 

uiteindelijk op 29 mei 1982 aan een 

hartstilstand. Of is het een gebroken 

hart? 

De bewoonster van het huis aan het 

einde van de Romy Schneiderweg is zeer 

enthousiast over Romy. "Mijn moeder 

en ik waren echte Sissy-fans. We zijn 

ook samen naar de musical 'Elisabeth' 

geweest". Begin dit jaar verhuisde ze 

met haar gezin vanuit Groningen naar de 

Filmwijk. Ondanks de reacties uit hun 

omgeving ("wat moet je nou in Almére?" 

) bevalt het prima. De naam van de 

straat gaf zelfs de doorslag toen ze 

tussen twee huizen konden kiezen. "Het 

was hier makkelijk contacten te leggen. 

We zijn al helemaal gewend." 

Op nummer 27 worden ook de Sissy-

films genoemd. Volgens de heer des 

huizes had Romy geen gelukkig leven en 

was ze vaak depressief. Het gezin woont 

vanaf de oplevering in 1995 in deze 

straat. "Wij keken uit over een enorme 

zandvlakte naar de A6. Dat is wel 

veranderd", lacht hij. "We zijn gevallen 

op de tekening van het huis. Dit is een 

prima plek. Als we veel bezoek hebben 

kunnen de kinderen heerlijk op het grote 

grasveld voor de deur spelen. Als het 

regent horen we soms geknetter van de 

hoogspanningskabel". 

De 15-jarige bewoonster van nummer 

19 kent Romy niet, bij haar moeder 

gaan wel belletjes rinkelen. "Dat is toch 

die beeldschone actrice, die niet zo 

gelukkig was?". Drie jaar geleden zijn 

ze uit Bussum naar Almere vertrokken. 

"Het blauw van het huis vond ik meteen 

prachtig. We wonen met onze vijf 

kinderen heerlijk in dit huis. Dat hadden 

we twintig jaar eerder moeten doen!". 
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Suzanne, Simone en Betty, • • • 
tekst Petra Bulten en Herma van Laar/foto Prospero 

Hoewel de Fllmwijk pas t ien jaar 

bestaat, leven er toch al drie 

generaties naar volle tevredenheid. 

Neem nou kleindochter Suzanne, 

moeder Simone en oma Betty. 

Al ledrie vertel len ze over hun 

dagelijkse leven in onze buur t . Een 

verhaal over prefabwoningen, sla 

met een gehaktbal en het gebrek 

aan bushaltes. 

De kleindochter 
Kleindochter Suzanne (15): " 'Moet dit 

iets worden,' dacht ik toen de eerste 

palen van ons huis in de Humphrey 

Bogartstraat waren geslagen. Ik vond 

het helemaal niet leuk om te kijken waar 

mijn slaapkamer zou komen. En toen we 

er eenmaal zaten, keken we uit op een 

Dit zijn Suzanne, Simone en Betty 

Naam: Suzanne 

Geboren: 1987 

Wooncarrière: Almere Waterwijk, 

Almere Filmwijk 

Activiteiten: 4VWO, pianospelen, 

oppassen, hardlopen 

Naam: Simone 

Geboren: 1956 

Wooncarrière: Amsterdam, Almere 

Waterwijk, Almere Filmwijk 

Activiteiten: aquarelleren, lezen, 

zingen, en schrijven 

Naam: Betty 

Geboren: 1927 

Wooncarrière: Indonesië (Java, 

Celebes), Amsterdam, Almere 

Activiteiten: varen met sloep, 

organisatie van o.a attentiepot 

voor medebewoners van het 

appartementencomplex. 

grote, kale vlakte tot aan de snelweg. 

Toen er eindelijk werd bijgebouwd, ging 

het razendsnel. De cascowoningen en 

prefabhuizen rezen als paddestoelen uit 

de grond. Muren stonden binnen drie 

dagen. 

Ik was toen vier jaar. In onze straat 

woonden geen andere kleine kinderen. 

Ik was het niet gewend, dus miste ik 

het ook niet. Met vriendinnen had ik 

echt een binnenleventje. Nu, in 2002, 

wonen er veel kinderen van ongeveer 

zes jaar oud in de buurt. Mijn school, de 

Polygoon, was nog klein: twee klassen. Ik 

was er trouwens de eerst ingeschreven 

leerling. 

'Nog vijf jaar, dan wil ik naar 

een echte stad' 

Dat mijn oma destijds om mij in de 

Filmwijk kwam wonen, heb ik nooit 

gemerkt. Ik kwam en kom erg graag 

bij haar. Ik kreeg alles en mocht alles. 

Anderhalf uur langer opblijven dan 

bij mijn ouders en spelletjes doen 

bijvoorbeeld. Oma's eten is ook heerlijk. 

Haar sla en gehaktbal zijn veel lekkerder 

dan thuis. Het enige waarop ze wel eens 

commentaar heeft, zijn mijn manieren. 

Ze vindt dat ik me netter moet 

presenteren, dat ik rechtop moet zitten 

en mijn vork op een bepaalde manier 

moet vastpakken. Gelukkig zegt ze zulke 

dingen niet op een zeurderige manier. 

Er is geen wijk in Almere die me leuker 

lijkt dan de Filmwijk. Het is er rustig en 

er wonen allerlei typen mensen door 

elkaar. Ons droomhuis staat er ook. Een 

grote witte, tegenover het strandje. We 

fietsen er vaak langs. Met een vriendin 

doe ik aan hardlopen. Ook door de wijk. 

Ik heb een hechte vriendengroep. Als 

het mooi weer is, gaan we soms naar het 

Lumièrestrand. Maar echt iets gezelligs 

oftewel echte hangplekken heeft onze 

wijk helaas niet. Die bij de skatebaan bij 

het tennispark vinden we niet zo leuk. 

Ik zit in 4 VWO van het Helen Parkhurst. 

Daarna wil ik studeren. Het liefst in 

Amsterdam. Ik kan me zo voorstellen 

dat ik nog vijf jaar in Filmwijk woon. 

Daarna wil ik wel naar een echte stad. 

Misschien kom ik wel weer terug als ik 

ouder ben. Maar rond mijn 2 0 e is het me 

vast te rustig. 30 Jaar oud en nog steeds 

Filmwijker, dat wil ik niet." 

De moeder 
Moeder Simone (46): "Mijn oma en opa 

woonden nog veel dichterbij! Om de 

hoek in de Rivierenbuurt in Amsterdam. 

Onze achtertuinen grensden aan elkaar. 

We hadden veel contact, vooral omdat 

ze heel veel op ons pasten. Een hechte 

familie.Toen ik ging studeren, woonden 

we verder uit elkaar, maar ik bleef in 

Amsterdam. 

In het begin van de jaren tachtig kwam 

ik al veel in Almere. Ik werkte toen 

in het voormalig Burgerziekenhuis, 

dat later verhuisde naar Almere en nu 

Flevoziekenhuis heet. In 1985 heb ik 

met mijn man een huis gekocht in de 

Waterwijk. We zijn niet zulke klussers 

en we wilden graag een grotere 

woonkamer. Zo kwamen we terecht in 

de Filmwijk. Ik vind het altijd leuk om 

te zeggen dat ik in de Filmwijk woon. Ik 

mis alleen nog een lekker eettentje om 

de hoek. 

'Mijn moeder heeft mijn dochter 

zindelijk gemaakt...' 

Het contact met mijn moeder is wel 

sterker geworden sinds ze in Almere 

woont. Ze komt een aantal keren per 

week aanwippen. Ze strijkt voor me en 

we delen de Waterkampioen. We zijn 

namelijk waterliefhebbers. We varen 

veel samen rond Almere. 

Mijn moeder was vaste vrijdagoppas 

toen Suzanne klein was. Ik denk dat je 

wel kunt zeggen dat zij haar zindelijk 

heeft gemaakt. 



• • • drie generaties in één Filmwijk 

Het bevalt mij prima in de wijk. Ik hou 

van lezen en zit op een boekenclubje in 

de buurt. Daarnaast schrijf ik voor de 

Filmwijkkrant. De Kinderpagina en De 

Straat zijn mijn vaste rubrieken. Als ik 

iets mocht veranderen aan de Filmwijk, 

dan was het het aantal bushaltes. Ik heb 

een tijdje niet goed kunnen autorijden, 

fietsen en lopen en toen vond ik de 

afstand tot aan de halte van de busbaan 

erg groot". 

De oma 
Grootmoeder Betty (75): "De buurt 

waar we in Amsterdam woonden ging 

achteruit: krakers, dichtgeplakte winkels 

en het huis had een opknapbuurt nodig. 

Twee dochters woonden al in Almere . 

Zo is het eigenlijk gekomen. De BouwRai 

was net opgeleverd en Simone had er al 

een huis gekocht. De Bouwrai trok, want 

daar werd minder bekrompen gebouwd. 

Ik woon nu in een appartement aan 

de James Stewartstraat. Het is 59 

vierkante meter. Mijn huis hiervoor was 

41 vierkante meter. Als kind woonde ik 

altijd in grote huizen met dito tuinen. We 

hadden zes bedienden. 

Ik voel me nog steeds Amsterdammer 

en lees de Amsterdamse krant Het 

Parool. Maar ik ga er steeds minder vaak 

naartoe. Ik ben in 1946, op mijn I9 e , in 

Amsterdam komen wonen. Geboren en 

getogen ben ik in voormalig Nederlands-

lndië. Mijn vader was daar schoolhoofd. 

We hebben onder andere op Oost-Java 

gewoond. Tussen mijn I 5 e en I 8 e heb 

ik in een kamp gezeten. Daar woonde ik 

met mijn moeder, gescheiden van mijn 

vader en broer. 

Toen ik trouwde en drie kinderen kreeg, 

was het was voor mij heel belangrijk 

dat ik zo dicht bij mijn ouders woonde. 

Mijn man werkte op de grote vaart en 

was meestal vier maanden achtereen op 

reis. Hij had weinig verlof en soms reisde 

ik een periode met hem mee. Mijn 

ouders pasten dan op. Simone was een 

aanhankelijk kind. Ze vond het heel erg 

als ik ook op zee was. 

De vriendinnetjes van Suzanne kwamen 

vaak mee naar ons appartement. Dat 

vond ik heel gezellig. Mijn kleindochter 

komt nog regelmatig een avond spelletjes 

doen of samen eten. Dan zeg ik wel eens 

dat ze slordig eet of teveel zit te 'roeien' 

in haar eten. Mijn dochter zie ik ook wel 

een aantal keren per week. Dan drinken 

we koffie en strijk ik de overhemden. 

De Filmwijk vind ik een lekkere ruime 

wijk. Dat er geen bakker en slager in 

de buurt zijn, vind ik een gemis. Als ik 

plotseling visite krijg, zou ik graag snel 

even iets lekkers voor bij de koffie halen 

op de hoek". 

I 
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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 

Filmwijk 
Cinemadreef 2 
1325 EM Almere 

Op afspraak 
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00 

ma t/m vr 
ma t/m vr 

08.30-16.00 
17.15-19.00 

NOTARIS ̂ UNIE 
ALMERE 

VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN (EN HYPOTHEEK OP} UW WONING 

RANDSTAD 22-167 
HOEK RANDSTADDREEF 

ALMERE 

TELEFOON 036 538 22 00 

E-MAIL: LNFO@NOTARLSUNIE.NL 

0900 - NOTARIS 



Fuchsia: plant van uitersten 
tekst Rob Vertinden 

Willu een stekkie van de fuchsia..?, 
hoort u deze maand luidkeels in de 
bioscopen meezingen bij de speelfilm 
ja Zuster Nee Zuster. In meer dan 
één opzicht is het dus de juiste tijd 
om het eens over deze plant te 
hebben. 

De fuchsia is bekender onder zijn 

Latijnse naam dan onder de Nederlandse 

naam Bellenplant. Bij sommige mensen is 

de plant waanzinnig populair, bij anderen 

juist een symbool van tuttigheid. Een 

plant van uitersten dus! 

Hij heeft een lange geschiedenis. Na 

onderzoek kwam men er achter dat de 

plant al minstens 50 miljoen jaar op de 

aardbol voorkomt. Dit kan men zien 

door middel van allerlei meetmethoden 

van het versteende stuifmeel van de 

fuchsia. De oorspronkelijk groeiplaatsen 

van de fuchsia waren Amerika, Nieuw-

Zeeland, en Tahiti. Hun naam hebben ze 

te danken aan de botanicus die ze voor 

het eerst beschreef, ene meneer Fuchs. 

Fuchsia's zijn er in talloze soorten en 

ieder jaar komen er nieuwe bij, niet 

in de laatste plaats door de talloze 

Fuchsialiefhebbers die zelf weer nieuwe 

soorten ontwikkelen door middel van 

kruisingen. Soms slaat de liefhebberij 

door en bestaat in de zomer de tuin uit 

alleen maar fuchsia's. 

Je kunt er ze/fs jom von maken! 

Een fuchsiatuin vind ik zelf op zijn mooist 

in de maanden september en oktober. 

Op dat moment worden de nachten 

kouder en de kleuren van de bloemen 

veel dieper. Fuchsia's dragen ook 

besachtige vruchten en zijn zelfs eetbaar. 

Hier wordt door fuchsialiefhebbers zelfs 

jam van gemaakt. Ik moet zeggen dat je 

er dan echt een liefhebber van moet zijn, 

omdat de smaak zeer flauw is. Maar ja, 

je bent fuchsialiefhebber of niet! 

Last van luizen 
Het is nu oktober en ook bij mensen 

die geen enkele ervaring hebben met 

deze planten begint de vraag op te 

komen 'hoe help ik deze prachtig 

bloeiende planten de winter door'. 

Meestal overleven de planten de eerste 

nachtvorsten niet. Er zijn een paar 

soorten die gewoon in de tuin kunnen 

blijven staan en van het voorjaar weer 

gaan leven. Maar nogmaals, de meeste 

fuchsia's overleven de winter niet. In huis 

plaatsen is de oplossing ook al niet, de 

temperaturen zijn vaak te hoog en ze 

krijgen meestal last van luizen. 

Heeft u veel planten, kunt u deze 

voordat het gaat vriezen ingraven in 

de tuin. U haalt de planten uit de tuin, 

verwijdert al het blad en de bloemen. 

Daarna moet er een kuil gegraven 

worden die zo diep is dat de bodem 

beneden de vorsgrens ligt - u praat dan 

al gauw over een diepte van 80 cm. De 

planten worden hier plat ingelegd en 

afgestrooid met een laag turfstrooisel. 

Daarna de afgegraven grond er weer 

overheen strooien en pas na de 

ijsheiligen, rond 15 mei, weer in de tuin 

planten. 

f 

Heeft u maar een paar planten en geen 

tuin, dan is er ook een andere oplossing. 

Neem een vuilniszak, doe hier de 

planten, ontdaan van bloemen en blad, 

in. Deze zak wordt vervolgens gevuld 

met turfstrooisel en dichtgebonden. 

Zet de zak op een koele, vorstvrije 

plaats in huis of schuur. Het verdient 

aanbeveling om vier keer in de winter 

dit turfstrooisel nat te gieten. Beslist niet 

te nat, want dan ontstaat verrotting. Na 

15 mei ook weer buiten planten en na 

enige weken ontstaan al weer de eerste 

bloemen. 

De fuchsia is beslist niet een van de 

moeilijkste zomerplanten die we in tuin, 

terras of balkon hebben staan en die 

we graag de winter door willen helpen. 

Vindt u het toch te veel gedoe, dan is 

het beslist de moeite waard om volgend 

jaar gewoon weer nieuwe planten aan te 

schaffen! 
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Stijlvol wonen 
met gefilterd 
licht 

Schitterende 
collectie gordijnstoffen 

Overgordijnen 
Vitrages 

Gordijnen worden voor 
u op maat gemaakt. 

Woonsiergrindvloer 
De warmte van de 
natuur aan uw voeten! 
De van nature aanwezige goede 
eigenschappen van grind zijn 
ingebouwd in een kunststof vloer • decoratief, slijtvast sterk en 

duurzaam 
• snelle levertijd in talloze 

kleuren 
• de beste vloer voor mensen 

met allergieën 
• onderhoudsarmen 

brandveilig 
• geschikt voor vrijwel iedere 

ondergrond (ook over 
bestaande plavuizen) 

• geschikt voor vloer
verwarming 

Het assortiment van 
Comfort & 

Style is 
decoratief, 

uniek en 
verrassend. 

Wij kennen talloze 
mogelijkheden om 

uw Interieur een 
injectie te geven. 

Ontzèttend 
I S 

veel keus in 
binnen-

zonwering en 
raamdecoratie 
Rolgordijnen 
Horizontale jaloezieën 
Verticale lamellen 
Plissé's 
Vouwgordijnen 
Paneelgordijnen 
Gordijnen 

Dealer van o.a. Luxaflex, 
Verosoi en Velux 

(Rol) 
horren 
voor deuren of 
ramen in alle 

soorten en maten 

Houdt de vliegen 
MOOI buiten 

Openingstijden: 
d i t / m v r : 11.00-18.o'o uur 
zaterdag: 10.00-17.00 uur 9 9 0 JM KJ 

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



Beroepen in de Filmwijk 

Makelaar: een kwestie van vertrouwen 
tekst Richard van Ommen/foto Prospero 

Makelaar zijn in Almere is een 
boeiende klus. De stad groeit tegen 
de klippen op, nieuwbouw is er aan de 
lopende band en bestaande woningen 
verkopen goed. Marcel Schouten 
is makelaar en kreeg het vak met 
de paplepel ingegoten. Lees wat de 
sponsor van Filmwijkkrant vindt van 
Almere en zijn beroep. 

Vertrouwen 
Marcel Schouten maakt meteen al één 

ding duidelijk. Bij je zoektocht naar een 

makelaar is vertrouwen het belangrijkste 

criterium. Marcel: 'Een goede makelaar 

verdient zijn geld terug, dus de hoogte van 

de courtage is niet zo belangrijk. Men moet 

vertrouwen hebben dat de makelaar er 

alles aan doet om het huis voor een goede 

prijs te verkopen.' Marcel is 40 jaar en 

heeft twee dochters van 11 en 9 jaar oud. 

Geboren en getogen in Bussum rolde hij 

automatisch in de makelaardij. Schouten is 

een familiebedrijf dat van opa op vader en 

nu op zoon is gegaan. Sinds een jaar of drie 

heeft Schouten ook een filiaal in Almere. 

Geen groot, onpersoonlijk kantoor: 'We 

zijn geen fabriek, we zijn maar met z'n 

drieën. Bas Fennik en ik zijn de makelaars 

en Marion Mandersloot is officemanager. 

Klein, flexibel en goed geïnformeerd!' 

Groeimarkt 
Op de Cinemadreef is het pand van 

Schouten Garantiemakelaars goed 

zichtbaar. Dat komt vooral door 

de karakteristieke kleuren van het 

uithangbord. Marcel: 'Sinds een paar jaar 

kunnen wij ons garantiemakelaar noemen. 

Dat geeft nog eens extra garanties voor 

potentiële klanten. Alle bij de Stichting de 

Garantiemakelaar aangesloten makelaars 

voldoen aan alle opleidingseisen en andere 

zware toetsingscriteria. Vergelijk het maar 

met een soort BOVAG-keurmerk voor 

makelaars.' 

Waarom is Schouten naar Almere 

gekomen? In het Gooi denkt men toch over 

het algemeen niet bijster positief over de 

polder? Marcel: 'Aan één kant klopt dat 

wel. Almere heeft nog niet echt een hart. 

Maar vergis je niet, de vraag vanuit het 

Gooi naar huizen in Almere is groot. In 

onze vestiging in Bussum bieden we deze 

ook aan. De instap in Almere is, zeker 

vergeleken met het Gooi, laag.' Almere blijft 

een groeiende markt in beweging. 

Uitingen 
Marcel is reëel genoeg om te beseffen 

dat er veel makelaars in Almere zijn 

gevestigd en dat daar, naast Schouten 

Garantiemakelaars, best andere goeie 

tussen zitten. Marcel: 'Zoals gezegd 

onderscheiden wij ons behoorlijk door de 

kwaliteitscriteria die worden gesteld aan 

garantiemakelaars. Daarnaast werken we 

steeds meer aan onze naamsbekendheid. 

Dat is ook een belangrijke reden geweest 

dat we met ingang van het oktobernummer 

de omslag van de Filmwijkkrant sponsoren. 

We dragen de Filmwijk een warm hart toe, 

we werken er per slot van rekening! Het is 

een heerlijke wijk met een eigen stempel 

en met name het oude deel wijkt af van 

de standaard. En dat verkoopt trouwens 

goed!' Daarnaast heeft Schouten een plek 

op een bord in het zwembad in Almere 

Buiten gehuurd, waar hij panden kan tonen 

en deelde hij tijdens de Holland Triathlon 

gele ballonnetjes uit. Almere en ook de 

Filmwijk zullen steeds meer groengele 

verkoopborden krijgen. Overigens hoopt 

Marcel ook dat de wijk meer groen krijgt: 

'Er zijn weinig huizen met een voortuin 

in de wijk, dat is vooral 's winters een 

kaal gezicht. De gemeente zou veel meer 

groen moeten planten. Daardoor ga je 

ook verpaupering tegen en maak je wijken 

leefbaar.' 

Ambitie 
Marcel wil per vestiging klein blijven. Maar 

in het aantal is hij wel ambitieus. 'Mijn broer 

zit momenteel in Bussum, ik in Almere, 

maar onze ambitie is om volgend jaar een 

vestiging te openen in Amersfoort. We 

dekken dan de gehele driehoek tussen 

de drie plaatsen en kunnen klanten naar 

elkaar doorsturen. Dat werkt erg goed.' 

En ik maar denken dat het slecht gaat in de 

huizenverkoop. Marcel: 'Voor de categorie 

boven de euro 320.000,- stagneert de 

verkoop. Het is een moeilijke markt. Er 

zijn veel potentiële kopers, maar die zijn 

afwachtend. Maar zodra de economie 

weer aantrekt, komt de hele bups op de 

markt. Uitgestelde koop dus. De onderkant 

van de markt stijgt nog steeds licht. Dat 

komt vooral omdat de nieuwbouw van 

tegenwoordig ontzettend duur is.' Marcel 

sluit af met een kritische opmerking richting 

de heren en dames architecten: meer 

variatie in het woningaanbod. Dat kunnen 

ze in hun zak steken. 

l i l 

I i 

w n i 
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Huisvuilvrij, kindvriendelijk en bromfietsluw 

Bewoners staan op voor 'n schone... 
tekst Petra Bulte/foto Prospero 

Een schone, veilige Filmwijk. Dat 

is wat twee bewonerscommissies 

uit Fi lmwi jk-Noord wi l len. 'De 

buur t gaat achteruit , ' stelt een van 

hun woordvoerders. 'We moeten 

het samen netjes houden, anders 

blijf ik een roepende vanuit de 

woesti jn', stelt de ander. Wensen 

voor de toekomst zijn er meer dan 

voldoende. Huisvuilvrije bosjes, 

een afgesloten speeltuin met 

een i jswinkelt je, een skatebaan 

op het schoolplein en, tenslot te, 

een breed bewonersplatform 

voor de hele buur t . Twee actieve 

Filmwijkbewoners aan het woord. 

Bewoners Belangen Oscarlaan (BBO) 

en Cinebus zijn twee voorbeelden van 

bewonersbelangengroepen, die zich 

vrijwillig inzetten voor verbetering 

van de Filmwijk. Joop Prent spreekt 

namens BBO en vertegenwoordigt de 

90 huurflatwoningen aan de Oscarlaan. 

Yvonne Smit praat voor de 210 

koophuizen tussen de Cinemadreef en 

de busbaan. Eerstgenoemde club bestaat 

al acht jaar, terwijl de tweede groep 

sinds drie maanden aan de weg timmert. 

Vuilniszakken overboord 

Prent en Smit leggen uit waarom zij 

zich wilden verenigen. Prent: 'Hiervoor 

woonde ik in de Bijlmer en daar waren 

nogal wat dingen scheefgegroeid. 

Vuilniszakken gingen gewoon overboord. 

Vandaar dat ik hier in de wijk vanaf 

het begin nogal alert op vervuiling 

ben geweest. Ik erger me het meeste 

aan zwerfvuil in de beplanting en 

aan vuilcontainers die nog dagenlang 

blijven staan als de vuilniswagen allang 

is geweest'. Hij gaat verder: 'Inmiddels 

was vanuit de kennismakingsavonden 

van onze woningbouwvereniging Goede 

Stede spontaan een bewonerscollectief 

van circa twintig personen - inclusief 

mijzelf - ontstaan, die het belangrijk 

vond om verantwoordelijk met hun 

woonomgeving om te gaan. Een man 

uit onze flat vond de groenvoorziening 

bijvoorbeeld nogal saai. Daarom kocht 

hij op eigen kosten wat plantjes. Dat 

initiatief is massaal overgenomen. Nu 

staan er buiten bij ons voor honderden 

euro's rozen en andere planten en krijgt 

iedere nieuwe bewoner een bloemetje 

aangeboden. De jaarlijkse anonieme 

enveloppenactie zorgt voor de centen'. 

'De jaarlijkse anonieme enveloppenactie 

zorgt voor de centen' 

Yvonne Smit werd op een andere manier 

enthousiast gemaakt. 'Eind januari lag er 

nog steeds vuurwerktroep. Daar kreeg 

ik het over met een nieuwe buurvrouw. 

Zij woonde op dat moment pas een 

maand in Almere. Daarvoor leefde ze in 

mm 

ft 
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• • • en veilige Filmwijk 

een klein dorp in Oost-Nederland. Het 

viel haar op dat er hier zoveel rotzooi in 

de straten ligt. Dat was zij niet gewend. 

We hebben samen het afval opgeruimd 

en besloten om ons in te zetten voor 

verbetering van de buurt,' meldt ze. 

Papierprikkers 
De eerste actie van Cinebus was een 

buurtenquête. Daaruit kwam onder 

meer naar voren dat bijna 89 procent 

van de ondervraagden klein vuil op straat 

constateert en dat bijna 72 procent vindt 

dat er te weinig speelgelegenheid voor 

kinderen van 9 tot en met 14 jaar is. 

Vervuiling blee volgens Smit, naast de 

overlast door de invoering van betaald 

parkeren in het centrum, sowieso het 

heetste hangijzer. 'Troep buiten mijn 

voortuin is niet van mij. Dat denken nog 

steeds veel mensen. Winkelwagentjes 

worden gedropt, auto's stoppen en 

dumpen vuil om vervolgens gewoon 

door te rijden, honden blaffen tijdenlang 

op balkons, et cetera,' verduidelijkt ze. 

Als het aan haar persoonlijk ligt komt er 

veel meer speelgelegenheid voor jonge 

kinderen. Het liefst ziet ze een speeltuin 

met spectaculaire speeltoestellen, 

omheind door een hek en met een huisje 

waar je ijsjes kunt kopen. 

Zinnige opmerkingen 
Ook BBO hield recent een 

enquête. Deze ging specifiek over 

parkeeroverlast. Prent: 'Ruim tachtig 

procent heeft gereageerd. Daar 

waren zinnige opmerkingen bij. De 

meerderheid staat achter de invoering 

van de blauwe parkeerzone, maar 

bekritiseert tevens het willen invoeren 

van betaling voor bezoek. Tijdens de 

bewonersbijeenkomst in het Stadhuis 

zijn wij voor dit bezwaar opgekomen'. 

Prent is positief over de samenwerking 

met de gemeente Almere. Volgens hem 

wordt elke klacht serieus bekeken. 

'De gemeente wil graag dat bewoners 

voor ons. We kunnen vrij binnenlopen 

bij Stedelijk Beheer. Onlangs hebben we 

een schelpenpad, prullenbakken en extra 

lantaarnpalen voor elkaar gekregen.' 

Een nieuwe gezamenlijke activiteit 

van bewonerscommissies en overheid 

is het bekijken of alle actieve 

groeperingen in Filmwijk Noord (dat 

wil zeggen het gebied tussen het spoor 

en de elektriciteitsmasten) willen 

samenwerken in een platform. Deze 

organisatie is bedoeld voor zaken 

die het buurtniveau overstijgen. Een 

mooi voorbeeld van een actie die 

een dergelijk platform zou kunnen 

uitwerken, is de herinrichting van het 

Polygoonschoolplein. Gedacht wordt aan 

een gedeeltelijk overdekte skatebaan, 

een basketbal- en een voetbalveld. 

Inmiddels zitten onder meer BBO, 

Cinebus, vertegenwoordigers van de 

school en van de gemeente aan de 

vergadertafel om het plein daadwerkelijk 

'op te leuken'. 

Kindvriendelijk en bromfietsluw 
Wat zijn, tot slot, de toekomstplannen 

van BBO en Cinebus? Smit: 'Ik wil het 

liefst direct met papierprikkers en 

vuilniszakken de bosjes in, maar we zijn 

nog steeds met de papieren rompslomp 

vanwege de oprichting bezig. Momenteel 

houdt ook het parkeren de gemoederen 

flink bezig, maar wat mij betreft komt er 

snel een grote schoonmaakactie'. 

Prent ziet wel iets in een kindvriendelijke 

en bromfietsluwe wijk. Hij besluit 

het gesprek met: 'Auto's niet harder 

laten rijden dan 30 km. En daarnaast 

verkeersdrempels en sluizen op de 

voetpaden. Ideaal toch?!' 

Bewoners Belangen Oscarlaan 
telefoon: 5377878 

Cinebus 
telefoon: 5375188. 

i 

V 

"Wij houden van de natuur. Laat iedereen zijn rotzooi opruimen. De kinderen van de }ohn 

Fernhoutstraat hebben dit al gedaan. Met knijpstokken van het stadsdeelkantoor gingen 

we alle papiertjes en plastic zakjes enzo opruimen, en daarna was het straatfeest!" 
participeren. Ze staan in de startblokken Anneke Albers, 8 jaar 
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P^ktijk vooi- Emotionele en 
fysieke Vitaliteit 

" DoI-fl(n door- het leven " 

Vooi- mensen 4ie 
• niet lekker in hun vel zitten 
• Igst hebben van stress 
• zich futloos voelen 
• willen stoppen met roken of snoepen 
• angst hebben vooi- 4e tandarts 
• fobieën of paniekaanvallen hebben 
• hun boosheid niet los kunnen laten 
• relatieproblemen hebben 
• sukkelen met hun gezondheid 
• faalangst/examenvrees hebben 
• zwanger willen worden 
• al van alles geprobeerd hebben 

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

Wilt u uw onverwerkte emoties op-
mimen en balans in uw leven brengen!* 
Bel nu!! 
Drs. Ellen Blad, 
NEl-practitioner en orthopedagoog 
James Stewartstraat 631325 JB Almere 
Tel. 036-5353733 fax 036 5353683 
E-mail praknei@flevonet .nl 

ff; 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 
•Mfi behandelen alsof het  

geheel uw eigen haar is. 
5|c ïji ï[C 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 

)ames/- e^<:?{e^€nscAo<mA^idssal(m/ 

^onneéanken/ 

^if/een/10 tMmkaoAl éhv heAandelinf fuMs/ 
ew eew':€Aame£eowpmduci'cadeau/. 

c}ïaiumlifh staalde/koffie/aitfa Maai/! 

^pemn^stifde»/: 
ma/t/m/za/ 9.00 - 18.00 uwt/ 

di/, do/en/Mif/9.00 - 21.00 um/ 

c?{UcAcocMaan/56 
1325 %% éAlmete/ 

036-5374262 



Nieuw Stadsdeelkantoor 
tekst Ton Timmer, wi jkmanager Stadsdeel Oost 

Op zaterdag 7 september hebben wij ons prachtige nieuwe 

Stadsdeelkantoor aan de Haagbeukweg geopend. Dit is nu 

hét gebouw waar u moet zijn met alle vragen over uw wijk. 

De openingsdag was een succes, veel inwoners beleefden een 

leuke en informatieve dag. Had u andere afspraken, kom dan 

binnenkort nog eens langs! 

Ik ben blij te melden dat het college van B & W op 3 september 

definitief heeft besloten tot invoering van blauwe parkeerzones 

in een aantal straten rond het centrum, o.a. in de Filmwijk. Voor 

de bewoners van deze straten komt zo vanaf I november een 

einde aan het parkeren door bezoekers van het stadscentrum. 

Zij krijgen zelf een ontheffing en kunnen voor hun visite een 

bezoekerskaart kopen. In oktober brengen wij de blauwe 

strepen aan op de bestrating en plaatsen borden die aangeven 

waar de zóne begint en eindigt. 

Het bestemmingsplan voor het Lumièrepark is nog 

steeds niet afgerond. Het werd in 2001 opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van het vorige college van B en W. Het 

nieuwe college wil, o.a. vanwege de inspraakreacties, nog enkele 

zaken uit het plan nader onderzoeken. Het gaat hierbij met 

name over het parkeren in het park en het aanleggen van een 

extra brug tussen het centrum en het park. Dit onderzoek loopt 

nog. Daarom is er nog geen beslissing genomen over het verder 

in procedure brengen van het bestemmingsplan. Zodra er iets 

bekend wordt zullen de bewoners van Filmwijk, en zeker ook de 

mensen die een inspraakreactie hebben ingediend, bericht krijgen. 

In oktober houden wij een wijkschouw in een gedeelte van 

Filmwijk-Noord. Dit zal in samenwerking met het platform 

Filmwijk gebeuren. Over de resultaten bericht ik u in het 

volgende nummer van de Filmwijkkrant. 

Feest in de James Stewartstraat 
tekst Brenda Westerhuis 

Ter gelegenheid van het IO-jarig 

bestaan van de James Stewartstraat 

hielden bewoners onlangs een heus 

straatfeest. Bewoonsters Brenda 

Westerhuis (16) schreef een verslag. 

Zaterdag 10 augustus 2002, ter 

gelegenheid van het 10-jarig bestaan 

van de James Stewartstraat in de 

Filmwijk werd er in een deel van de 

straat een straatfeest gehouden. Het 

feest begon om drie uur in de middag, 

maar in de ochtend werden er al volop 

voorbereidingen getroffen: de straat werd 

versierd met vlaggetjes en ballonnen. Er 

waren spelletjes voor de kinderen zoals 

spijkerpoepen en zaklopen, en na afloop 

konden alle kinderen een verrassing 

ophalen. Veel kinderen waren al snel klaar 

dus kon het volgende onderdeel van het 

feest beginnen: spel voor jong en oud. 

Hierbij konden de buren elkaar uitdagen 

op de geschillenbalk, op het zwevend 

plateau of met touw trekken, zelfs de 

regen kon de pret niet drukken. Na het 

spelen kon de BBQ beginnen: iedereen 

kon zijn eigen vleespakketje braden en 

nuttigen met verse salades, leder gezin 

ging op de foto voor 'de straat in beeld'. 

Deze foto's werden opgehangen op een 

soort plattegrond van de straat zodat 

iedereen deze foto's kon bekijken. Om 

de kennis van de mensen te testen was 

er nog een quiz georganiseerd: wie is de 

beste kenner van de straat? Er werden 

vragen gesteld zoals: hoeveel mensen 

wonen er in de straat, of: wie is de 

jongste bewoner? De hoofdprijs was 

lijstje met foto van James Stewart. Alle 

prijzen gingen naar de jongere bewoners. 

In de loop van de dag werden er lootjes 

verkocht voor de loterij waar mooie 

prijzen te winnen waren. Om een uur 

of tien werden de overgebleven zakken 

chips, flessen drank en de partytenten 

als twee hoofdprijzen verloot. Toen alle 

prijzen dan ook echt weg waren restte 

nog één ding: de organisatoren van het 

feest moesten nog bedankt worden, ze 

werden geëerd als loco-ereburgers en de 

organisator tot ereburger van de James 

Stewartstraat. Zo liep een geslaagde dag 

langzaam tot zijn eind. 

Filmwijkkrant 44 - oktober 2002 17 



Fysiotherapie gaat digitaal 
teksten Gezondheidscentrum Filmwijk/foto's Prospero 

i 

Sinds half mei zijn de fysiotherapeuten 

bezig met een proef; het Elektronisch 

Dossier Fysiotherapie (EFD). Net als de 

huisartsen voeren wij nu de gegevens 

van ons onderzoek en de aantekeningen 

van de behandelingen op de computer in. 

We zijn zelf erg enthousiast over de 

mogelijkheden die het EFD ons biedt en 

vinden het zelf een kwaliteitsverbetering 

in de registratie en verslaglegging van 

ons werk. De huisartsen verwijzen via 

het systeem, wij krijgen de gegevens 

direct in beeld en de rapportage is sterk 

vereenvoudigd. Voor u als patiënt is het 

natuurlijk wel even wennen dat ook de 

fysiotherapeut achter een beeldscherm zit. 

Vanaf nu is het ook mogelijk om via 

e-mail een afspraak te maken of te 

annuleren. Wanneer u vragen heeft die 

op fysiotherapie betrekking hebben, kunt 

u deze ook via de mail stellen. 

Onze emailadressen zi jn: 

lnfo.filmwijk(a)zorggroep-almere.nl 

(voor het maken en afzeggen van 

afspraken) 

fysio.filmwijk(5)zorggroep-almere.nl 

(voor vragen over fysiotherapie) 

dgdevries(a)zorggroep-almere.nl 

(voor vragen en boodschappen aan 

Doeko de Vries) 

evanderlugt (Sizorggroep-almere.nl 

(voor vragen en boodschappen aan 

Edwin v.d. Lugt) 

ntuinman(a>zorggroep-almere.nl 

(voor vragen en boodschappen aan 

Nicolette Tuinman) 

Leesbladen over? 
Niet weggooien! 

De laatste jaren kregen wij 

regelmatig van bewoners een 

stapeltje mooie leesbladen voor In 

onze wachtruimte aangeboden. Het 

lezen veraangenaamt het wachten 

wanneer u een afspraak bij een van 

de huisartsen heeft. Wij kunnen weer 

enkele exemplaren gebruiken. 

Wanneer u thuis toch van plan bent 

deze bladen weg te gooien, en ze 

zijn nog redelijk actueel, dan doet 

u uw medebewoners van Fllmwijk 

een groot plezier door ze bij mij af te 

geven. Bij voorbaat dank! 

Huismeester 

Gezondheidscentrum Filmwijk 



Filmwijk 
Gezondheidscentrum 

Griepvaccinatie in aantocht 
Na een mooie nazomer wordt het weer tijd dat iedereen zich voorbereidt op de 

winter. Griep is voor bepaalde patiëntengroepen een ernstige en bedreigende 

aandoening. De vaccinatiecampagne wordt dit jaar, traditiegetrouw, gehouden op de 

laatste woensdag in oktober (30 oktober) en de eerste woensdag in november (6 

november). 

Voor alle senioren vanaf 65 jaar en bepaalde patiëntengroepen met astma, diabetes, 

hart- en nieraandoeningen wordt deze vaccinatie door de ziektekostenverzekering 

vergoed. Binnenkort zullen deze patiënten een uitnodiging in hun brievenbus vinden. 

Indien u tot de bedoelde patiëntcategorie hoort en geen uitnodiging ontvangt, meldt 

u dan bij uw huisarts. 

Nieuw gezicht in de fysiotherapie-
praktijk 
Mijn naam is Eugenie Freeke en 

ben tot tenminste 15 april 2003 

als fysiotherapeut werkzaam in 

gezondheidscentrum Filmwijk. 

Geboren in Utrecht, heb ik mijn jeugd 

in Suriname en de Verenigde Staten 

doorgebracht. De opleiding fysiotherapie 

heb ik in 1993 aan de Hogeschool van 

Amsterdam voltooid. De afgelopen negen 

jaar heb ik in diverse gezondheidscentra 

in Amsterdam gewerkt. Door onze 

verhuizing naar Almere ben ik in de 

waarneempool Transmare gaan werken. 

Bij voorkeur werk ik het prettigst in 

een gezondheidscentrum. De lijnen 

naar de huisartsen, maatschappelijk 

werk en de verpleging zijn hier kort 

en de multidisciplinaire werkafspraken 

betekenen een kwalitatieve meerwaarde 

voor de patiënten. 

Het vak fysiotherapie vind ik erg boeiend en de diversiteit aan mensen in deze wijk 

ervaar ik als stimulerend, omdat het steeds weer de bedoeling is dezelfde taal te 

spreken. Het is niet de Nederlandse taal die ik bedoel met taal, maar de juiste uitleg 

over de aandoening van mensen en over wat er van de patiënt zélf verwacht wordt 

om mee te werken aan het herstel. 

lilL: 

Niet vergeten ' 

Om de samenwerking tussen u en 

ons optimaal te maken de volgende 

tips! 

• Duur van een consult: 10 minuten 

• Heeft u meer dan één klacht 

bespreek dan met de assistente of er 

meer dan 10 minuten nodig zijn 

• Bellen voor afspraken tussen 08.00 

uur en 12.00 uur op tel: 5357601 

• Bellen voor uitslagen tussen 14.00 

uur en 16.00 uur op tel: 5357602 

• Urine inleveren voor 10.00 uur bij 

de assistenten 

• Herhalingsrecepten: bij de 

hoofdingang staat buiten een 

receptenbus 

• Recepten die u voor 12.00 uur in de 

bus doet liggen de volgende dag na 

12.00 uur klaar bij de apotheek 

Op deze manier hopen wij u elke dag 

van 08.00 uur tot 17.00 uur zo goed 

en zo snel mogelijk van dienst te zijn. 

Assistenten 

Gezondheidscentrum Filmwijk 
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" SWIFT" 
KOERIERSBEDRIJF 

TEL:062.123.6543 

Wij bezorgen waar dan ook i n 
Nederland binnen 3uur. 

Onze leus: snel gebeld i s snel besteld. 
Wij berekenen geen afhaalkosten 

en geen wachttijden. 
T a r i e f l i j s t zenden w i j op aanvraag. 
Voor meer dan 6 r i t t e n per maand 
geven we een gunstige k o r t i n g . 

Laat even wat van u horen. 
Filmwijkers z i j n er voor e l k a a r n i e t w a a r ! 

Cinemadreef 373 1325 EJ ALMERE 

Het gemak van 
kwaliteitsparket 
Met recht kwaliteits

parket. Wan t als 
Mul t iV loeren Groep 

brengen w e in 
somenwerk ing met 

de beste fabrikanten 
de veelz i jd igste 

keuze tegen aan
trekkel i jke pr i j zen. 

Zowel in massief
parket als lamel-

parket , kurkvloeren, 
l inoleum en 

laminaatv loeren. 

Si 

Een licht vochtige doek erover en glan
zend schoon is de kinderspee/p/aats. 

um 
LOER 

Multi Vloer is onderdeel van de MultiVloeren Groep, 
een waarborg voor kwaliteit. 

Cinemadreef 106 - Almere Stad 
Telefoon (036) 5 3 7 48 67 

OMEGA Co-Axial, een revolutie in de 
perfectionering van mechanische uurwerken 

...» 

O 
OMEGA 

3 jaar garantie 

T R I A D E J U W E L I E R S 

Korte Promenade 73. 1315 HM Almere-Stad Holland 
Postbus 10138, 1301 AC Almere Holland 

Tel. (31) (0) 3 6 - 5 3 34 028 
Fax. |31) (0) 3 6 - 5 3 34 157 

Integrale Massagetherapie 

Marijke Huiberts 

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

Last van spanningen die maar niet willen 
verdwijnen . . . 

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

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

Integrale Massagetherapie is dan een 
mogelijkheid. 

Simon van Collemstraat 90, 
1325 NC Almere (Filmwijk) 

telefoon 036-5376819 



(Advertenties) 

tergemeente 
Almere 

God wi l u 
een hoopvolle toekomst geven Jer. 29:11 

De Pinkstergemeente Almere 
wi l mensen door Jezus 

een gezin van God bieden 
om te groeien 

in karakter en kracht om 
te dienen en te doen 

wat God van ons vraagt. 
Bezoek eens onze samenkomst! 

Iedere zondag om 10.00 uur in de school 
"Het Baken Park" 
Bunuellaan 4, 1325 PL Almere (Filmwijk) 
Kantooradres: Lingestraat 1, tel: 036-
5304941 of 0652478411 

Wij heten u van harte welkom!!! 

centrum 
NATARAJA 

YOGA 
Yoga: Kracht en ontspanning in balans 

Introductiecursus 
cursus van 8 lessen om kennis te maken met yoga 

Basisniveau 
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen 

Middenniveau 
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en 

vragen om een goed lichaamsbewustzijn 

Yoga 55+ 
speciaal voor mensen van 55 jaar en ouder en 
iedereen onder de 55 jaar die het wat rustiger 

aan wil doen 

Voor data introductiecursussen meer informatie 
en een folder 

036 - 537 68 25 
Buster Keatonstraat 99, 1325 CK Almere 

(Filmwijk) 

C O N S T R U C T 1 

Psychologisch aitles, 
Begeleiding en Training 

Selectie van personeel 
Tests en Assessment Centers 
Loopbaanadvies 

W Coaching en Training 

Kerkstraat 72 
1354 AC Almere 

0 (036) 53183 69 
www.psy.com 

1 . 

Extra voor 

: 
S i deze card waarvoor u slcchis cenrn 

film naar keuze genieten in één va: 
Polyfilm bioscopen. 

~1 liVJIUlTt] i\ i] 
• Iedere dag fieldig en op elk tijdstip 

• Toegnng tot 5 bioscopen 
• Ook voor de nieuwste film 

» Ruim 25% voordeel np uw hi 

: 

• ; : -



Alle troep onder de stoep! 
tekst Connie Franssen 

Onlangs kregen de bewoners van de 

Filmwijk en de Danswijk een brief van de 

gemeente waarin werd aangekondigd dat 

er op verschillende plekken in de wijken 

ondergrondse afvalcontainers geplaatst 

gaan worden. Zo'n aankondiging is 

uiteraard aanleiding voor een aantal 

vraagtekens. De Filmwijkkrant dook 

in de wereld die afval heet en ging op 

bezoek bij een enthousiaste Arend van 

der Gijp, hoofd van de afvalinzameling in 

Almere. 

Hoe werkt ondergrondse 
afvalinzameling? 
Arend van der Gijp loopt naar zijn 

computer: "Kijk, hier heb ik een 

afbeelding van de containers. Straks gaan 

we buiten ook wel even kijken. Boven de 

grond heb je een vrij kleine inwerpzuil 

voor glas, papier en op grotere 

inzamelpunten ook textiel, het afval 

valt in een grote ondergrondse bak die 

regelmatig geleegd wordt, de regelmaat 

varieert per plek. Om misbruik te 

voorkomen, denken we erover een 

aantal bakken door middel van een 

pasjessysteem toegankelijk te maken, 

maar dat is wat storingsgevoeliger. 

Waarschijnlijk zullen we kiezen voor 

een proefperiode zonder pasjes of voor 

afsluiting met een sleutel." 

Waarom wil de gemeente dit 
eigenlijk? 
"Simpelweg omdat het niet goed gaat 

met het gescheiden inzamelen van afval. 

We houden twee keer per jaar een 

steekproef waarbij we met de hand 

het afval uit de bakken controleren 

en uitsorteren. Uit de steekproef van 

begin dit jaar bleek bijvoorbeeld dat 

in het restafvalvak van de duobakken 

nog 40% GFT, 27% papier en 5% glas 

zat, let wel, dat zijn de gewone groene 

afvalbakken die jij en ik voor de deur 

hebben staan. Allemaal afval waar we 

nog iets mee kunnen. We willen het 

de Almeerders makkelijker maken 

gescheiden in te zamelen door op 

loopafstand ondergrondse containers 

te plaatsen. Bovendien is er een 

verplichting vanuit de overheid. Iedere 

gemeente moet uit milieu-oogpunt aan 

een aantal eisen voldoen wat betreft 

gescheiden afval inzameling. Vooral op 

het gebied van de scheiding van GFT, 

glas en papier moeten we in Almere nog 

veel verbeteren." 

Zijn er al plaatsen in Almere waar 
ondergrondse containers staan? 
"In Almere-Haven zijn al zo'n 40 

plekken en met het overgrote deel 

ervan zijn de ervaringen prima. Er zijn 

een paar plekken waar het minder gaat. 

(Advertentie) 

GRATIS PROEF-
BEHANDELING ! 

Totfcl hvfy Csfrre, 
fCITAKX 

Reeds na één behandeling bent u 
enkele centimeters kwijt. 
Ook voor lymphe drainage, 
cellulitus bestrijding en vetreductie. 
Een kuur bestaat uit 10 
behandelingen, 2 of 3 x per week 
naar keuze. 

Salon voor 
Lichaamsverzorging 
• Manicure 

• Plaatstelijk afslanken 

• Ontharen (met natuurprodukt) 

• Wimpers/wenkbrauwen verven 

• Gezichtsbehandeling 

• Huidverzorging advies 

Voor meer informatie 

BELKitani !! 

Slanker en fitter 
worden zonder zware training en 
moeilijke dieëten. 
Dankzij de bodyformer, een 
effectieve afslankmethode, waarbij u 
op die plaatsen afvalt waar U dat 
wilt. Deze apparatuur breekt 
vetdepots af en verwijdert 
afvalstoffen, terwijl u in een privé 
ruimte ligt. De behandeling is 
gebaseerd op het principe van 
spierstimulatie en bindweefsel
versteviging. Daardoor wordt 
omliggend vetweefsel afgebroken 
en via de lymphe op natuurlijke 
wijze afgevoerd. 

Max Takstraat 19 - 1325 NG Almere - Tel. (036) 537 57 88 - 06 20 30 69 22 



die worden dan ook goed in de gaten 
gehouden en zodra er een melding van 
bijvoorbeeld zwerfvuil binnenkomt, gaan 
we dat dezelfde dag weghalen." 

Bewoners zetten wel hun 

vraagtekens. 

"Dat snap ik heel goed, maar voor een 
deel is dat ook onbekendheid met het 
fenomeen. Wat jammer was, is dat de 
bewoners bij de brief het verkeerde 
wijkkaartje gekregen hebben, dat 
veroorzaakt onrust. In augustus was er 
een inloopbijeenkomst waar bewoners 
terecht konden met hun vragen en 
opmerkingen, en de sfeer daar was 
prima. We willen met bewoners in 
overleg en nemen alle opmerkingen zeer 
serieus. De gemeente is er zeker niet op 
uit mensen een oor aan te naaien of een 
dergelijk project door te drukken. Als 
bewoners gegronde bezwaren hebben, 
houden we daar rekening mee. Wat we 
wel merken is dat als bewoners goed op 
de hoogte zijn, de bezwaren afnemen. 
De opmerkingen die we nu van de 
bewoners gekregen hebben, gebruiken 
we bij de definitieve vaststelling van 
de locaties. In Tussen de Vaarten' 
bijvoorbeeld had een van de bewoners 
er bezwaar tegen dat de containers 
dicht bij zijn huis geplaatst werden, een 
andere bewoner wees ons toen op een 
plek bij een blinde muur die inderdaad 
veel beter was." 

Hoe zit het met bezwaren als 

zwerfvui l , lawaai en gevaar voor de 

kinderen? 

"Wat zwerfvuil betreft, halen we dat 
eventueel nog dezelfde dag op. Het is 
natuurlijk wel zo dat bewoners zelf het 
afval in de bakken deponeren. Als dat 
zorgvuldig gebeurt, is er niets aan de 
hand. Geluidsoverlast van de glasbakken 
kan een probleem zijn. We doen nu 
een proef met geïsoleerde bakken. 
Als we die gaan gebruiken, zit je op 
65 decibel bij een afstand van 8 meter 
van de gevel, dat is heel weinig. Bij het 

! l . r 

kiezen van de locatie kijken we goed of 
dat niet in de buurt van een school of 
speelplaats is. Een paar weken geleden 
ben ik naar aanleiding van opmerkingen 
van bewoners in Tussen de Vaarten zelf 
gaan kijken op de geplande locatie. Dat 
veldje bleek intensief door kinderen 
gebruikt te worden en de bak wordt nu 
ergens anders geplaatst. We willen dus 
graag dat omwonenden dat soort dingen 
aan ons doorgeven. Zal ik je nu wat 
containers laten zien?" 

We lopen de stromende regen in en daar 
staan ze, veel kleiner dan ik dacht, nogal 
designerig en zelfs wel mooi... 

Meer weten? 

www.almere.nl 
avdgijp@almere.nl 
Tel: 036-5471847 
(Dienst Stadsreiniging Almere) 

Oud papier voor de scholen in de Filmwijk 

Ophaaldata oud papier 
Tot aan het moment dat u uw oud papier in de containers kwijt kunt, 
wordt het nog door de scholen opgehaald. 

De komende maanden op de volgende data (onder voorbehoud): 

Filmwijk Noord , Polygoon 

24 oktober en 28 november 2002 
9 januari, 13 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni 2003 

Fllmwijk Midden, Bombardon 

22 oktober, 19 november en 17 december 2002 
8 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni 2003 

Filmwijk Zu id , Caleidoscoop: 

14 november en 12 december 2002 
16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 19 juni 2003 
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Groenzorg in de 
vingers Drielanden Groenvoorzieningen is 

gespecialiseerd in aanleg, onder
houd en levering van groen voor 
overheden, instellingen, bedrijven 
en particulieren. Met meer dan 
190 gekwalificeerde vakmensen is 
Drielanden één van de grotere 
toonaangevende bedrijven in de 
branche. 

De werkzaamheden bestaan uit het aan
leggen en onderhouden van parken, 
plantsoenen, bedrijfsterreinen, bossen, 
tuinen, sport-, natuur- en recreatie
terreinen, speelvoorzieningen en milieu
kundige projecten. Binnen het bedrijf is 
veel specialistische kennis en ervaring 
aanwezig omtrent planning en realisatie 
van bos-, natuur-, en landschapsbouw, 
wijkbeheer en ecologisch groenbeheer. 

Vestigingen: 
Harderwijk, Almere, Lelystad, Ridderkerk, 
Amhem/Renkum 

Drielanden: 
Groenvoorzieningen 
Boomverzorging 
Bos- & Landschapsbouw 
Daktuinen 

Bel voor meer informatie: 

036 " 5357222 

mmmmm 
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35 hectare en een stukje oude A6... 

Genieten van ongebreidelde eilandnatuur 
tekst S.M.Helsloot 

Vanuit onze flat De Première aan de 

Fellinilaan genieten wij, de bewoners, 

dagelijks van het planten- en dierenleven 

op het Vogelnatuureiland. Vooral met 

behulp van een verrekijker zien we de 

Galloway-koeien, herten, vossen en 

de vogels. Na verloop van tijd weet 

je wanneer de dieren het boomrijke 

gebied verlaten en zich dichterbij 

vertonen op de grasweiden en aan 

het water. Dan kun je ze in alle rust 

volgen en bewonderen. Totdat onze 

nieuwsgierigheid groter werd en wij 

het dierenleven van heel dichtbij wilden 

aanschouwen. Op onze aanvraag om dit 

te organiseren werd direct enthousiast 

gereageerd. Ook werd een rondleiding 

over het eiland toegezegd. 

Stier Daan 

Op een zondag in mei werden we 

opgewacht door onze gidsen Rob en 

Carla. De heer Kist sr. zorgde voor 

de overtocht. Het was al een hele 

belevenis om het eiland waar we al jaren 

"tegenaan" kijken te betreden. Onze 

gidsen vertelden zo enthousiast over de 

geschiedenis en het ontstaan van het 

eiland dat dit, zo het er nog niet was, op 

ons over sloeg. Ondanks dat vooral Rob 

Kist geen tijd verloren liet gaan door 

stille momenten gaf hij ons ruim de 

tijd om vragen te stellen. Deze wist hij 

met kennis en humor te beantwoorden. 

Omdat het eiland 35 hectare groot is, 

duurde het geruime tijd voordat we de 

Galloways hadden gevonden. De kudde 

bestaat uit stier Daan, tien koeien en 

drie kalveren van een jaar oud. De 

dieren zijn ongetwijfeld mensen gewend, 

richtten hun blik nieuwsgierig op ons, 

enkelen lieten zich gewillig aaien en 

deden zich verder te goed aan het gras. 

Stukje oude A6 

De Galloways hebben zoveel vacht dat 

ze gerust in de winter buiten kunnen 

blijven. Zij moeten dan wel worden 

bijgevoederd. Het hooi wordt door de 

beheerders zelf geoogst aan de overkant 

van de snelweg. Rob liet ons ook de 

vossenholen zien, de vleermuisnesten 

en de speciale gaten waarin de kikkers 

in de avond luidruchtig hun concert 

geven. Ook uilen, muizen en roofvogels 

zijn volop aanwezig. Ook interessant 

was een brede strook gras met een 

harde ondergrond tussen de bomen 

- zelfs asfalt ligt hier nog. Na verbaasde 

opmerkingen volgt de uitleg dat het 

hier gaat om de oude weg A6 richting 

Lelystad... 

We hebben ons in de 3 uren dat we 

daar hebben rondgestapt geen moment 

verveeld. Dit kwam onder meer door 

de steeds wisselende natuurkijkjes op 

het eiland en de gezellige en deskundige 

verhalen over belevenissen die onze 

begeleiders in de twaalf jaren met de 

dieren hebben meegemaakt. Daarom 

willen wij de heer Kist sr., Rob en Carla 

hartelijk bedanken. Ook wij kijken nu 

met een beetje "deskundig oog" naar het 

eiland. 

Tango in de polder 
Van Prinsengrachtconcert t o t 

Lowlands, van Maastricht t o t 

A lmere, van Wi l lem Alexander to t 

Maxima : de Argenti jnse tango heeft 

vaste poldergrond onder de voeten. 

Het begon allemaal in havensteden 

Buenos Aires en Montevideo die 

aan het eind van de vorige eeuw 

overbevolkt raakten door Europese 

immigranten op zoek naar een gouden 

toekomst. De meesten verging het heel 

anders. Opeengepakt en tot elkaar 

veroordeeld in de buitenwijken van de 

stad, communiceerden ze met elkaar 

via hun muziek: een meegenomen viool, 

een gitaar, en later ook de bandoneon. 

De vrolijke milonga van de gaucho's 

vermengde zich met de Cubaanse 

habanera, het candomberitme van de 

negers, de Europese dansmuziek en de 

zangstijl van de Italianen. Zo ontstond op 

de binnenplaatsen van de woonkazernes, 

in de café's en op de hoeken van de 

straat nieuwe muziek, nieuwe poëzie en 

nieuwe dans, allemaal onder de noemer 

tango. De gloednieuwe kunstvorm 

bloeide op als noodzakelijke uitdrukking 

van heimwee en verlangen en gaf ook 

aan de dans een heel nieuwe vorm, met 

een expressie die tot dan ongekend was. 

Het is deze dans, voortgekomen uit de 

eerste behoedzame en ongelooflijke 

passen, die nog steeds gedanst wordt in 

de tangosalons in Argentinië en sinds de 

jaren tachtig opnieuw in Europa en alle 

grote wereldsteden: dus ook in Almere! 

Filmwijkers Connie Franssen en Frank 

Greven zijn al sinds de jaren '80 in de 

ban van de tango en geven les op de 

Academia de Tango in Amsterdam en 

sinds drie jaar ook in Almere op de 

Baken Academie - een cultureel initiatief 

van Het Baken Park. Vier keer per jaar 

wordt gestart met nieuwe cursussen op 

verschillende niveaus, dit najaar start de 

volgende cursus. 

Naast de cursussen wordt er iedere 

derde zondagmiddag van de maand een 

tangocafé in café Anno of in Villa Vantuti 

georganiseerd waar iedereen - dansend 

of niet - welkom is. 

Meer weten over tangocursus of café? 

Bel of mail: 

Connie Franssen en Frank Greven, 

036-5351246, 

c.franssen@planet.nl 
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Kinderpagina 
Redaktie Simone Koorn 

Weten jullie nog dat Jorien en Jaimy in het 
aprilnummer een oproep hebben gedaan voor een 
spelletjesclub? Dat was een groot succes. Ben je 
benieuwd wat ze hebben gedaan, lees maar gauw 
verder, want de club gaat door! Er zijn nog veel 
meer leuke dingen gebeurd in de Filmwijk. De James 
Stewartstraat bestond 10 jaar. Dat werd een leuk 
feest. Aurélie, Bente en Maartje hebben daar een 
mooi verhaal over geschreven. Heb je ook iets leuks 
meegemaakt hier in de Filmwijk of heb je plannen 
om iets te organiseren? Laat het mij dan weten. 
Stuur een berichtje naar het redactieadres of mail 
het naar simone@filmwijkkrant.nl. 

de ro 
-wee 
Waf» 

9 

I 

Spelletjesclub gaat door! Feest in onze straat! 

Het was heel leuk om te doen. Met ons clubje hebben 
we gevoetbald en moordenaartje gespeeld. Er was 
ook een speurtocht in het park. Iedereen vond het 
heel leuk! We hebben ook chips gegeten en limonade 
gedronken. We hopen iedereen nog eens te zien op het 
grasveld bij de rotonde van de Romy Schneiderweg. 
Schrijf ons een brief je als je ook wil komen. Wij 
schrijven dan terug wanneer het clubje weer is en hoe 
laat. We kunnen ook andere spelletjes doen. 

Groetjes van Jorien en Jaimy 

Jorien van Diepen, Joris Ivenslaan 2 <& 
Jaimy Helsloot, Romy Schneiderweg 45 

Er was een straatfeest op 10 augustus in de James 
Stewartstraat, omdat onze straat 10 jaar bestond. 

Het was lekker weer, soms ging het een beetje 
miezeren. Na een t i jdje kletsen en spelen, kon 
je je aanmelden voor de spelletjes. Je kreeg een 
spelletjeskaart met je naam er op. Als je een spelletje 
had gedaan van de kaart kreeg je een stempel. Had 
je alle spelletjes gedaan, dan kreeg je een scheurtje 
in je spelletjeskaart en een zakje snoep. In dat 
zakje zaten allemaal lekkere dingen. Daarna waren 
er spelletjes voor de volwassenen maar de kinderen 
mochten ook meedoen. Rond 6 uur gingen we met 
zijn alle barbecuen, dat was heel leuk. Aan het einde 
kreeg je een formulier met vragen erop over onze 
straat, daarna was de prijsuitreiking. Er was ook 
nog een loterij en iedereen had een mooie prijs, de 
hoofdprijs was een partytent. De kinderen mochten 
soms ook achter de bar met drankjes staan en dat 
was ook heel leuk, want soms kon je zelf ook stiekem 
drankjes drinken! De rest van de avond was het heel 
gezellig en mochten we lekker lang opblijven! 

Groetjes van Aurélie Martinaud, Bente Vogels en 
Maartje Holtslag. 
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NOTARIS 
ALMERE 

VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN (EN HYPOTHEEK OP) UW WONING 

RANDSTAD 22-167 
HOEK RANDSTADDREEF 

ALMERE 

TELEFOON 036 538 22 00 

E - M A I L : INFO@NOTARISUNIE.NL 
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SCHOUTEN 
GARANTIEMAKELAARS 
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Bas, Marion en Marcel C 

Wij bepalen grat is de w a a r d e van u w won ing ! 

Het bepalen van de waarde van uw woning is de eerste stap op weg naar een succesvolle verkoop. Deze cheque 
geeft u recht op een gratis waardebepaling. Dit houdt in dat een van onze makelaars bij u langskomt om een 
schatting te maken van de waarde van uw woning. Dit alles natuurlijk geheel vrijblijvend. 

Vestiging Bussum: 
Vlietlaan 74 

Tel. (035) 6 915 715 
SCHOUTEN 
GARANTIEMAKELAARS 

Vestiging Almere: 
Cinemadreef 138 

Tel. (036) 5 377 377 

Internet: www.schoutengarantiemakelaars.nl 
E-mail: schouten@garantiemakelaars.nl 

Deze cheque is onbeperkt geldig. U kunt de cheque ook overhandigen aan kennissen of familieleden die hun woning gaan verkopen. 
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