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De kat uit de 
boom kijken 

Tekst: Mariëlle Tiehuis Foto's: Frans Collignon en Mare Puijk 

Bibi is de eigenzinnige Siamees van Mare en Wim. Een 
aanhankelijke kat, tenminste voor zijn baasjes. Bij ande
ren kijkt ze de kat uit de boom en bij Sylvia: "Ataaaack", 
roept ze hard lachend. Sylvia verzorgt Bibi als Mare en 
Wim op vakantie gaan en dat weet Bibi. "Als ik binnen
kom op de eerste dag komt ze nog naar de gang, hoopvol 
dat haar baasjes binnenkomen. Je ziet haar dan gewoon 
denken 'oh, dat is die trut die mij komt voeren'. De da
gen erna komt ze ook niet meer naar mij toe, maar ik ga 
wel op zoek naar haar." 

Tenen knijpen 
Mare: "Als Sylvia binnenkomt dan moet ze eerst haar 

slippers uitdoen en dichte schoenen aan
doen." "Tenen bij elkaar knijpen" vult Sylvia 
aan, "want ik loop het risico dat ze mijn voe
ten helemaal openhaalt". "De kat haat haar 
echt" zegt Mare. "Ach, ik pest haar ook wel", 
vertelt Sylvia, "Dan zet ik haar mandje ergens 
anders neer. Ze loopt altijd met knuffels te 
sjouwen, die leg ik ook ergens anders neer 
en ik verstop overal snoepjes. Als ik dan de 
volgende dag binnenkom dan heeft ze alle 
knuffels weer verplaatst en staat haar mandje 
ook weer op een andere plek. Bibi sleept het 
mandje ook door het hele huis heen. 
En waar ik ze ook verstop, alle snoepjes heeft 
ze gevonden." 

Licht pakken 
"Sylvia gaat ook rustig een half uur tv k i j 
ken bij ons" vertelt Mare. "Ja, Bibi moet wel 
een beetje gezelschap hebben hoor." knikt 
Sylvia, "ik moet haar elke dag wel even heb
ben gezien, soms moet ik op mijn knieën het 
hele huis door. Een keer zat ik onder tafel te 
zoeken naar haar, zat ze een halve meter van 
mij af naar mij te kijken. Ik probeer wel met 
haar te spelen. Ik had een keer gezien dat ze 
helemaal wild werd van een soort zaklampje 
waarmee je dan op de grond schijnt en Bibi 
wilde steeds het lichtje pakken. Dus ik dacht, 
met dat lampje ga ik de volgende keer ook 
spelen, nou mooi niet. Mevrouw Bibi had 
geheel geen interesse in het lichtje." 

Bloemetje 
"Ik wil Sylvia met dit bloemetje bedanken 
voor het oppassen op Bibi" zegt Mare terwij 
hij de bloemen aan Sylvia geeft. "Jeetje, WJ 
een mooie bos zeg, wat ruiken die rozen 1 
ker" lacht Sylvia. De katten van Sylvia lope 
voorbij. "En daar past Mare op" zegt Sylvia. 
"Maar dat is niet zo moeilijk, zij komen met
een naar mij toe", zegt Mare. "Die willen ge
woon aandacht. Die rooie komt lekker k 

geven en die zwarte komt altijd kletsen." 
"Ik kan Bibi slechts een keer aaien en dan 
alleen als Mare of Wim thuis zijn, daarna is 
het over, dan ziet ze ineens 'dat is die 
vakantiedame'," zegt Sylvia. 

Te link 
Ze stemmen hun vakanties niet echt op 
elkaar af, maar toch is het bijna nooit ge
beurd dat ze gelijk gingen. Dit jaar was een 
uitzondering. "Mare kwam vertellen dat ze op 
vakantie gingen en wij wilde eigenlijk dan 
ook gaan, nu gaan zij gewoon een weekje 
later", zegt Sylvia. "Soms gebeurt het wel 
eens dat ik een avondje niet kan en dan geeft 
mijn man Bibi eten." "Ik zet het voer neer 
en dan ben ik weg", zegt Frans, "Het is mij 
te link". Als Mare en Wim terug komen van 
vakantie dan gaat Bibi uit haar dak. Mare: 
"Zodra ze de auto hoort dan gaat ze met haar 
voorpoten op de vensterbank staan en ze 
miauwt de hele dag. Op het einde van de dag 
klinkt ze gewoon schor." 

Bloemetje 
Kent u iemand in Filmwijk die een bloemetje 
verdient? Uw buurman omdat hij uw hond 
uitlaat, of de overblijfmoeder van uw kind 
op school? Mail naar info@fUmwijkkrant.nl 
en vertel wie u een bloemetje wiltcjeven en 
waarom. 

Het bloemetje woédt beschikbaar gestéld i 
Bloemenshop Linda. U vindt haar kiosk in he 

ieuwe stadscentrum op het Belfort. 
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Tekst: M/eke Bil Foto's: Mare Puijk 

Als ik over het bruggetje loop, zie ik tie
ners in wetsuits op het strandje. Staand 
op surfplanken proberen zij een zeil uit 
het water op te trekken. Gelukkig waait 
het niet erg want dit kost ze al moeite 
genoeg. Glimlachend loop ik verder tus
sen kano's, waterfietsen en boten. In 
het eetcafé prijkt een groot schilderij 
aan de muur van een man in een zeil
boot. Halflange, donkerblonde haren, 
verwaaid door de wind. Het is Philippe 
van Th iel, Filmwijker en eigenaar van 
Haddock Watersport. 

Dromen van een zeilschool 
Toen hij in 1987 een dutje deed in zijn auto 
en gewekt werd door de avondzon, zag hij 
het voor zich. Een zeilschool aan het Weer
water. Met één zeecontainer en vier kleine 
zeilbootjes. Optimisten, startte hij. Zittend op 
het terras aan de jachthaven vertelt Philippe 
enthousiast hoe hij begon. "Met niks eigen
lijk. Ik had geen gebouw, niks. Alleen het 

water en de wind. Ik stond op de Grote Markt 
met een zeilbootje en deelde folders over 
de zeillessen uit aan moeders met kinderen. 
Omgekleed werd er In een legertent." Zelf 
woonde Philippe in zijn auto of sliep bij mooi 
weer in de openlucht. Omdat de zeilschool 
goed liep, breidde hij uit. Met de hulp van 
vrijwilligers bouwde hij in 1994 het eerste 
gebouw. Hier ging hij wonen en bevonden 
zich de kleedruimten en een zaaltje waar een 
broodje gegeten kon worden. Al in 1996 werd 
het tweede pand aangebouwd. Zo ontstond 
een zaal en een eetcafé met keuken waar 
doordeweeks a la carte gegeten kan wor
den en in de weekenden een lavagrill-menu 
geserveerd wordt. Het derde pand bestaat 
uit een nog grotere zaal met eigen keuken en 
stamt uit 2000. De ruimten zijn multifunctio
neel en zowel afzonderlijk als ook gezamen
lijk te gebruiken. Privé vestigde hij zich in 
de Filmwijk. "Een heerlijke buurt met goede 
school. Caleidoscoop en fantastische buurt
super, de Vomar. Regelmatig ren ik van mijn 
huis naar Haddock of ik neem de kano." 

zeilboten. We lopen over een grasveld waar 
kampvuren gestookt kunnen worden tijdens 
de zeilkampen waarbij de kinderen overnach
ten In blokhutten. Behalve watersporten kan 
er ook getrouwd worden bij Haddock. Philip
pe laat mij de grote zaal zien waar de laatste 
voorbereidingen worden getroffen voor een 
bruiloft. Meters tule en dozijnen witte rozen 
toveren de ruimte om tot een romantische 
trouwlocatie. 

Onzekere toekomst 
Als wij met een drankje aan het water zitten, 
vraag ik Philippe naar zijn toekomstplannen. 
"De A6 word verdubbeld. Een achtbaansweg 
wordt het, recht langs het Weerwater. Als het 
aan het Rijk ligt, komt er een klaverblad voor 
de afslagen. De gemeente voelt meer voor 
een overkluizing van de A6 met grasdak. In 
2005 bedacht ik zelf het plan voor Recreatie
park Zuidoever-Weerwater: een collectief van 
voorzieningen. Restaurantjes aan het strand 
met recreatiewoningen in combinatie met de 
bestaande horeca als la Place en Atlantis." 

ff 

m 

Kampvuren en blokhutten 
Philippe leidt mij rond over het terrein. Langs 
de jachthaven met de ligplaatsen en de ver
huur van waterfietsen, kano's, surfplanken en 

Of het er van zal komen, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Het zou me niet verbazen 
als het hem lukt, Philippe van Thiel, kapitein 
van Haddock Watersport. 

BON V O O R E E N D R A N K J E 

Haddock Watersport 

Archerpad 8-10 
1324 ZZ Almere 
tel: 036-5330646 
www. haddockwatersport. n I 

Goed voor één 
consumpt ie per per
s o o n bij bezoek aan 
Haddock Watersport 

Philippe van Thiel 



Vooi 
fonds 

aiücuU et 
vetze 

Meije 
Orth 

• 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 • Co^s 
• R e v a l i d a t i e - a r t i k e l e n • V e 

Amsterdjim 
!e Constantijn Huygensstraat 68 

020-618 05 55 

Brinklaan 26 
035 - 693 62 38 
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( S p o r t ) bandages 
r o l s t o e l e n l o o p h u l p m i d d e k 

Almere-Haven Hilversum 
na telefonische afspraak Gijsbrecht van Amstelstraat 25( 

036 - 531 54 14 035 - 624 30 01 
Almere-Stad Soest Hilversum 

na telefonische afspraak Middelwijkstraat 29 Locatie Ziekenhuis 
036 - 535 76 00 035 ~ 582 67 27 035 - 647 13 22 

www.meijerorthopedie.nl 

mS 

BATAVUS 
GAZELLE 
LOEKIE 
UNION 
ONDERDELEN 
BEDRIJFSFIETSEN 
REPARATIES 

036-5409040 

OVERDEVEST 
FIETSPLUS 

Cinema 

Helen 
parkhurst 

w 
Parkwiiklaan dreef 

GGD 

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

Boomgaard Weg I 1326 CS Almere 

ASSURANTIËN 
V e r z e k e r i n g e n 

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

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

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

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

Pasolinistraat 50 
1325 SL Almere 

Tel: 036 - 54 70 905 
Fax: 036 - 54 70 906 

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

W o e n s d a g k i n d e r k n i p d a g 
Kinderen t/m 10 jaar normaal €11.50 Woensdag € 10,--
Kinderen t/m 15 jaar normaal € 14,50 Woensdag € 13,-

Wassen/knippen voor dames en heren € 17,50 

N i e u w : K n i p k a a r t ! 

Open ings t i j den : 
ma Gesloten do 09.00 - 17.30 uur 
di 09.00 - 17.30 uur vrij 09.00 - 17.30 uur 

woe 09.00 - 20.30 uur za 08.30 - 16.00 uur 
(Met en zonder afspraak) 

David Nivenweg 2 -1325 KE Almere - 036-5497800 

^ I I I I III III 1 1 l i l l b 

Uw advertentie hier voor maar € 48,-? 
advertenties@filmwijkkrant.nl 
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DIERENARTSENPRAKTIJK 
BLOMMAART 
te l . nr.: 0 3 6 - 5 3 7 70 74 
b.g.g. tel.: 0900 - 1515 (doktersdienst) 
fax: 036 - 537 90 78 

Consu l t /Sp reekuur 

Dierenartsen: 
R.A.M. Blommaart 

N.K.H. van Broekhoven 

Open ings t i j den 

Cinemadreef 2 
1325 EM Almere 

Op afspraak 
Inloopspreekuur ma t/m vr 08.30-09.00 

maandag t/m vrijdag 
08.30 -19.00 uur 

Hulp bij s i 

Ben j i j een basisschoolleerling, z i t j e op 

het voortgezet onderwijs of ben je 

Pabostudent en heb je begeleiding nodig 

op het gebied van huiswerk (Nederlands, 

wiskunde, Duits), cito, 

rekenen/taal/spel l ing, dan is remedial 

teaching wellicht iets voor j ou ! 

Meer Informatie: w w w . h u l p b i i s c h o o l . n l 

Ria Hermans (gediplomeerd remedial teacher) 
George Formbystraat 33 
1325 CX Almere 
06-13385815 

f. 

S c h o o n h e i d s s a l o n Source E s t h é t i q u e 

voor de to ta le h u i d v e r z o r g i n g 

ANBOS l id 

Depos i ta i re :Tha lgo - A l g o l o g i e - Ph i lo -Derm 

• Alle gezichts- en lichaamsbehandelingen 

• Visagie/make-up 

• Bruidsarrangementen 

• Anti-aging behandelingen 

• Microdermabrasie 

• Behandeling van de diverse huidproblemen 

zoals: acné, littekens, pigmentstor ingen 

venstraat 9 • 1326 HE Almere • (036) 5302604 
www.source-esthetique.nl 

centrum 
NATARAJA 

YOGA 
Yoga: Kracht en ontspanning in balans 

In t roduc t iecursus 
een korte cursus om kennis te maken met yoga 

Bas is-n iveau 
degelijke beoefening van alle basis-yoga oefeningen 

A l g e m e e n - n i v e a u 
deze lessen zijn intensiever dan de basislessen en 

vragen om een goed lichaamsbewustzijn 

Basis-eenvoudig 
Eenvoudige oefeningen in een rustig tempo 

Voor data introductiecursussen, 
meer Informatie en een folder: 

0 3 6 - 5 3 7 6 8 2 5 

Tevens is de studio te huur voor 
cursussen en workshops. 

Buster Keatonstraat 99,1325 CK Almere (Filmwijk) 

www.nataraja.nl 



- een Mexicaanse vakantie in de Filmwijk 
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Een huis om vrolijk van te worden! Dat is het huis van Yvonne en haar 
man in de Peggy Ashcroftstraat. Felle kleuren zoals oranje, geel en roze 
stralen je letterlijk tegemoet vanaf de muren. Het huis is volledig - en ik 
bedoel: volledig! - ingericht in Mexicaanse stijl. Waar je ook kijkt zie je 
fleurig aardewerk en prachtig houtsnijwerk. Alles origineel Mexicaans. 
Niet alleen de huiskamer en de keuken hebben ze onderhanden genomen, 
ook de zolder. Daar is een heuse bar ingericht, in authentiek Mexicaanse 
stijl, waar zelfs de flessen Tequila niet ontbreken. En in de schuur achter 
in de tuin is nog een keukentje gemaakt, met prachtige Mexicaanse tegel
tjes en snuisterijen. Om bij die keuken te komen moet je trouwens door 
de tuin die natuurlijk óók een echte Zuid-Amerikaanse aankleding heeft: 
cactussen, palmbomen, barbecue ... Het hele huis straalt een heerlijke 
sfeer uit, die wij eigenlijk alleen van vakantie kennen. Maar, hoe is het zo 
gekomen? 

Eén cactus op zolder 
Yvonne vertelt: "Het begon met één cactus op zolder. Langzaam kregen we 
er meer, maar toen we op een gegeven moment een Mexicaans poppetje 
van iemand kregen, zijn we steeds meer Mexicaanse dingen gaan verza
melen. Uiteindelijk hebben we de cactussen de deur uitgedaan en zijn we 
overgaan op 'Mexico'. We waren ook een beetje uitgekeken op de zwarte 
banken en witte muren die iedereen 15 jaar geleden had. Als je dan thuis 
zat, leek het wel of je bij de buren op visite was!" 

Verliefd 
"We gingen ook veel over Mexico en zijn cultuur lezen en negen jaar gele
den zijn we er ook op vakantie geweest. In de 15 jaar dat we hier nu wonen, 
hebben we ons huis helemaal ingericht in Mexicaanse stijl. En daar zijn we 
nog steeds mee bezig." Haar man vult aan: "We zijn eigenlijk wel verliefd op 
dat land: de relaxte sfeer, de gezelligheid, de vrolijkheid en het eten natuur
lijk. Lekkere taco's en tortilla's!" Door omstandigheden kunnen ze niet meer 
met vakantie en dat is misschien ook de reden dat ze 'Mexico naar de Film
wijk hebben gehaald'. Ze hoeven er ook niet te wonen, want voor (westerse) 
buitenlanders is het erg gevaarlijk. Ze zijn al op vakantie, gewoon thuis. 

Marktplaats 
Ze weten allebei heel veel over de Mexicaanse cultuur. Hij is echter meer 
van de culturele zaken, en zij van de marktjes, het koken en de serviezen. 
Maar het inrichten doen ze samen. "Ik geloof dat we nooit echt klaar zijn. 
Maar we kopen niet alles meer wat we zien. Alleen heel speciale dingen. 
In Amsterdam zit een Mexicaanse winkel waar we wel kopen, daar kennen 
we nu ook de eigenaar goed van. Het grootste deel kopen we via internet, • 

Tekst: Els Brouwer Foto's: Mare Puijk 

gewoon via Marktplaats!", zegt haar man. "De meubels, zoals de kasten en 
tafels, komen van speciaalzaken die de meubels vanuit Mexico importeren. 
Die kun je gewoon hier kopen. Ook kopen we wel bij de Wereldwinkel.' 
Sommige dingen maken ze zelf, bijvoorbeeld het poppenhuisje. 'In die 
Mexicaanse winkeltjes hangt allemaal van dat spul. Dat wilde ik gewoon 
een keer zelf maken. Mijn oom heeft de meubeltjes gemaakt en ik heb zelf 
de poppetjes geschilderd en versierd. Zo blijf je een beetje bezig," zegt 
Yvonne. 

Yvonnes man heeft gelukkig ook twee rechterhanden: "De keuken hebben 
we een paar jaar geleden ontworpen. Nu we ermee klaar zijn, is het precies 
geworden zoals we het in ons hoofd hadden. Echte Mexicaanse tegeltjes 
hebben we gebruikt. Dat is lekker puzzelen, om ze mooi op de muur te 
krijgen. En in de huiskamer heb ik dat cd-rek in de vorm van een cactus 
gemaakt." 

Dag van de Doden 
In de huiskamer staan ook 
een paar grote poppen met 
doodshoofden. Niet zo lugu
ber als het lijkt, vertellen ze: 
"Dat is daar helemaal inge
burgerd in de maatschappij. 
Mensen hangen dat soort 
poppetjes in de auto. Op 1 
en 2 november vieren ze 
de Dag van de Doden, dat 
vieren wij hier nu ook. Dan 
hebben ze suikerkopjes in 
de vorm van doodshoofden. 
En ze bakken suikerbrood, 
doodsbrood.Wij maken 
hier dan ook een altaar met 
foto's erop van overleden vrienden en familie. In Mexico zien ze de dood 
niet als verdrietig. Op de begraafplaatsen wordt dan juist feest gevierd, met 
eten en drinken, met lichtjes en muziek. Heel mooi om dat mee te maken." 

Manana 
"Wat wij er ook proberen in te houden, is die'manana-manana'-mentaliteit. 
Rustig, rustig. Die mensen hebben dat gewoon. Ze hebben een heel ander 
manier van leven. Niet zoals in deze maatschappij, hier is het altijd zo ge
jaagd." 



Lumièrefestival 
Een kleine impressie door Marcel Kolder 
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aanpak zrjn de meeste woningen dan ook Metéén Verkocht! Maar ook door onze manier van werken bent u Metéén Verkoc 
als klant welke diensten u afneemt; daardoor is al een courtage mogelijk vanaf € 750,-. 

Als u met de gedachte speelt om uw woning te verkopen, neem dan contact met ons op 
voor een waardebepaling van uw woning. Het kost niets en u wordt er zeker wijzer van! powered by nvm 

Cinemadreef 88 • 1325 EN Almere • Telefoon: 036 - 5347255 • info@vestamakelaars.nl • www.vestamakelaars.nl 



Rob Verlinden 
De tuincolumn 

Klimplanten vormen op zich geen bijzondere plantengroep en in feite is de grens tussen klim
mende en niet klimmende planten veel vager dan algemeen wordt verondersteld. Een klimplant is 
gewoon een plant die op steun is aangewezen. In de natuur klimt hij vaak met behulp van andere 
planten, bomen of struiken, maar er zijn ook soorten die zich op rotsen vastzetten, terwijl weer 
andere een wirwar op de grond vormen. Bijna alle plantendelen, scheuten, wortels, bladeren, 
bladstelen en zelfs bloemstelen worden als klimwerktuig gebruikt. 

Er zijn zelfhechtende en niet zelfhechtende klim
planten, waarvan de klimop het beste voorbeeld is 
van een zelfhechtende plant. 
De klimop kan zich op een verticale ondergrond 
vastzetten en klimt zonder enige steun doormiddel 
van zuignapj es, die aan het einde van de luchtwor
tels zitten, omhoog. Er zijn niet zoveel zelfhechten
de soorten klimplanten, buiten de klimop heb je de 
wilde Wingerd, de Klimhortensia en de onbesten
dige Wingerd. Deze groep is uitermate geschikt 
voor het laten begroeien van grote en hoge muren, 
waar niemand met opbindmaterialen bij kan. 

De niet zelfhechtende klimplanten worden onder
verdeeld in slingerplanten, rankende klimmers en 
klimplanten die ranken noch hechtwortels beschik
ken. De slingerplanten winden hun uitlopers om 
het obstakel dat ze als steun gebruiken, in deze 
groep horen de meest uiteenlopende sierboom-
soorten thuis, zoals de blauwe regen. 
De blauwe regen is afkomstig uit China en Japan 
en met een korte blik is te zien dat hij familie is van 
de erwt. Het is een betoverend gezicht als deze 
bloeit en ook de geur die hij in de tuin verspreid is 
nadrukkelijk aanwezig. Ik moet erbij zeggen dat 
een blauwe regen wel 10 tot 15 jaar oud moet zijn 

om tot een prachtige bloeiend resultaat te komen, 
sommige mensen zijn teleurgesteld omdat hij niet 
bloeit na aanschaf. Er zijn planten te koop die ge
zaaid zijn, aan deze planten heb je helemaal niets. 
Het moet er één zijn die een echte soortnaam heeft. 
Deze zijn kunstmatig vermeerderd en hebben de 
eigenschappen van planten die zeer goed bloeien. 
Zelfs een jonge plant ziet er op één of andere 
manier volwassen uit met zijn knoesten.Het beste 
doet hij het tegen een muur in de volle zon, ook 
al doet hij het ook prima in halfschaduw zolang je 
hem in het begin maar even begeleid, via de tegen 
de muur geplaatste draden. Als de plant ouder 
wordt zal dit overbodig worden, dan kun je scheu
ten hier en daar met haken en pluggen vastzetten 
totdat de plant vanzelf steun zoekt aan de onder
linge takken. Scheuten die zomers te lang worden 
kun je gerust wegknippen. Ondanks de enorme 
groeikracht heeft de plant weinig water nodig en 
doet het dan ook goed tegen een muur waar het 
dak oversteekt. 

M 
Enthousiaste krant zoekt 
dito adverteerders! 
Zoals u begrijpt hebben wij adverteerders nodig om onze krant te 
kunnen laten verschijnen. Aangezien een aantal adverteerders is 
gestopt zijn wij op zoek naar nieuwe adverteerders. Doordat de 
krant wordt gemaakt door vrijwilligers, kunnen wij onze tarieven laag 
houden. Uw advertentie wordt in wel 4500 huishoudens gelezen. 

S i 
Tarieven: 1/4 A4 48,-(zwart/wit) 

1/2 A4 96,-(zwart/wit) 
1/1 A4 192,-(zwart/wit) 

Voor kleur kunt u contact opnemen met ondergetekende via 
advertenties@filmwijkkrant.nl 

Zegt het voort. De uitgave van onze krant staat op het spel. 

Wim van der Veldt 

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 

Mailbox 

Wij houden van feedback! Heeft u een 
vraag, opmerking, klacht, idee of wens? 

Mail het ons: info@fïlmwijkkrant.nl 
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Stichting 

Platform Filmwijk 
Almere 

Duobakken nu woensdag 
i.p.v. maandag geleegd 
Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds 2 juni de 
duobakken niet langer op maandag maar op 
woensdag worden geleegd. Dit heeft te maken 
met het aanpassen van de routes teneinde het 
afval, ook bij verdere groei van de stad, efficiënter 
op te halen, de lichamelijke belasting van de be
laders beter over de verschillende routes te ver
delen en om door minder heen en weer rijden van 
vuilniswagens de milieubelasting te beperken. 

Wist u dat: 
• U de duobak mag buitenzetten vanaf 

dinsdagavond 20.00 uur, maar uiterlijk 
vóór woensdagochtend 7.45 uur. 

• U de duobak moet binnenhalen op 
woensdagavond vóór 20.00 uur U de 
handvatten bij voorkeur naar de weg toe 
zet. 

• De gevulde duobak niet zwaarder mag zijn 
dan 60 kilo. 

• U het tussenschot In de duobak niet mag 
verplaatsen, omdat het restafval van het 
gft in de vuilniswagen gescheiden wordt 
gehouden en ook gescheiden wordt gelost. 

• Wanneer uw gezin uit ten minste 5 
personen bestaat, u schriftelijk een extra 
duobak kunt aanvragen bij Stadsreiniging. 

• Wanneer uw kavel meer dan 500 m2 
bedraagt en u niet meer dan één duobak hebt, u 
schriftelijk een extra gft-bak van 240 liter kunt 
aanvragen. U moet dan wel een kopie van de 
kadastrale gegevens bijvoegen. Uw schriftelijke 
aanvraag stuurt u naar: Gemeente Almere, Afde
ling Stadsreiniging, Postbus 200, 1300 AE Almere. 

Vandalisme niet gewoon: 
workshops op scholen en straatenquête 
Op dinsdag 13 mei werden in het Almeerse 
stadhuis door burgemeester Jorritsma de 
zogenaamde 'vandalisme thermometers' in 
werking gesteld. Met deze thermometers wordt 
gedurende 2008 en 2009 de omvang van het 
vandalisme rondom scholen in de Filmwijk in 
kaart gebracht, met als doel dit te verminderen 
dan wel te voorkomen. 

Met het invullen van de vandalismecijfers op 
de eerste thermometer gaf de burgemeester - als 
eerstverantwoordelijke binnen onze gemeente 
- het officiële startschot voor het project 'Mi
lieuverbetering Filmwijk, Dat Doen Wij Samen 
- Omgaan met Vandalisme'. 
In het najaar zullen in het kader van dit van-
dalismeproject op alle scholen in de Filmwijk 
workshops gehouden worden met thema's als 
thema 'graffiti is kunst', respect, vandalisme 
en antidiscriminatie. Deze hebben tot doel de 
jeugd te doordringen van respect voor ander
mans eigendom, ook als dat openbaar bezit 
is. Het gaat ook om respect voor anderen en 
daarmee het voorkomen van discriminerende 
teksten. 

Voor de realisatie van dc workshops werkt 
het Platform Filmwijk ten nauwste samen met 
stichting De Transparante Verbinding, die even
eens in de Filmwijk is gevestigd. Deze orga
nisatie onderhoudt uitstekende contacten met 
jongeren in en buiten de wijk. Diverse van deze 

jongeren zijn door De Transparante Verbinding 
opgeleid tot peer educators, oftewel leeftijdge
noten die in hetzelfde schuitje zaten. De kracht 
van de peer educators ligt in het feit dat zij wat 
zij overdragen zelf hebben doorleefd. Doordat 
zij tot dezelfde doelgroep behoren weten zij 
welke problematiek en thematiek spelen bij de 
doelgroep en welke manieren voor de doel
groep het meest geschikt zijn om deze proble
matiek en thematiek te hanteren of benaderen. 
Zij zullen het ook zijn die de workshops gaan 
geven omdat zij de taal van de jongeren spre
ken en begrijpen. 

Straatenquêtes 
In dit traject zullen er door dezelfde jongeren 
150 straatenquêtes worden gehouden onder de 
jeugd. Dat heeft tot doel om aan de weet te ko
men wat de wensen van de jongeren zijn. Het 
kan immers niet ontkend worden dat er voor 
jongeren in de wijk heel weinig te doen is. Het 
Filmwijkcentrum functioneert zeker niet voor 
de Jeugd. Hopelijk dat daar in de toekomst op 
de een of andere wijze verandering in komt! 

Naast de uitvoering van de hiervoor geschetste 
plannen treedt het Platform in overleg met 
de gemeente en de woningcorporaties om te 
bezien welke plannen er op dit gebied voor 
de eerste helft van 2009 ontwikkeld kunnen 
worden. 

: 

Penningmeester gezocht! 
Het Platform is nog op zoek naar iemand met een financiële achtergrond die 
bereid is het penningmeesterschap van de stichting op zich te nemen. Het gaat om 
een betrekkelijk eenvoudige administratie die bestaat uit het verwerken van ont
vangen subsidies en donaties en het betalen van rekeningen en declaraties. Verder 
gaat het om het bijwonen van een beperkt aantal (5 a 6) bestuursvergaderingen 
per jaar en het meedenken in het algemene beleid van de stichting. 

Stichting Platform Filmwijk Almere 
Secretariaat J.A. Hoogendoorn 
Fellinilaan 348 
1325TX Almere 
Tel.: 5231263 
e-mail info@filmwijkalmere.nl 

Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij de secretaris van de stichting. Joop 
Hoogendoorn. Telefoon: 036 - 523 12 
63) of e-mail hoogendoorn@fllmwijkal-
mere.nl. 

Ondergrondse Inzamel Depots (OID) 
Voor bewoners zonder duobak staan er Ondergrondse Inzamel Depots 
(OID). Daar kunt u uw gft-afval, glas en restafval kwijt. De gemeente leegt 
deze vuilcontainers op vaste tijden of als ze vol zijn. Tot grote ergernis 
van velen denken sommige bewoners dat de plek naast deze containers 
eveneens bestemd is om afval te dumpen. Langs de Cinemadreef is het 
bijna iedere dag raak. En als iemand eenmaal een zak of grof vuil heeft 
neergezet, groeit de berg zienderogen! Als u merkt dat de vuilcontainer 
vol is, zet uw vuilniszak dan zolang in uw berging. Een kleine moeite voor 
een buitengewoon schone Filmwijk! 

Onze website: www.Glmwijkalmere.nl 
Wist u dat onze website boordevol informatie over de Filmwijk staat? 
Nieuws, voorzieningen, praktische wij kinformatie zoals de hondenkaart 
die aangeeft waar uw hond mag loslopen en waar niet, belangrijke tele
foonnummers, openingstijden supermarkten, enz. Neem gerust eens een 
kijkje op www.filmwijkalmere.nl. 
Wilt u iets bijdragen aan de website? Ook dat kan. Misschien heeft u een 
mooie foto, een aardig verhaal, een nieuwsbericht, een goed idee? 
Stuur uw bijdrage naar pr@filmwijkalmere.nl. 
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Gezondheidscentrum Filmwijk druk in de weer met kwaliteit(sverbetering) 
In de maand mei is gezondheidscen
trum Filmwijk, samen met 9 andere 
gezondheidscentra van Zorggroep 
Almere, gestart met het ECB-traject. 
ECB staat voor Eerstelijnszorgcentra 
door Cliënten Bekeken. 

Doel van het traject is kwaliteitsverbetering 
van eerstelijnszorgcentra vanuit het per
spectief van de patiënt. De methode Is ge
richt op het meten en verbeteren van kwa
liteit en is ontwikkeld door de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). 
De uitvoering vindt plaats door ARGO, het 
onderzoeksbureau van de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
De doorlooptijd van het traject Is 26 weken. 
De start Is het uitdelen van de vragenlijsten 
aan de cliënten gedurende de maanden mei 
en juni, gevolgd door verwerking van de 
gegevens en rapportage aan het gezond
heidscentrum (juli, augustus). In september 
wordt er binnen het gezondheidscentrum 
een workshop gehouden waarin de punten 
voor kwaliteitsverbetering worden uitge
werkt door de medewerkers. In oktober 
organiseren we dan een cliëntenpanel en tot 
slot een afsluitende bijeenkomst voor alle 
medewerkers van het gezondheidscentrum 
in november. Een cliëntenpanel is bedoeld 
om naar uw ervaringen en ideeën te luiste
ren met betrekking tot de serviceverlening 
van het gezondheidscentrum en heeft een 
onafhankelijke voorzitter. U kunt In de vra
genlijst aangeven of u belangstelling heeft 
om mee te doen aan het cliëntenpanel. Na 
het doorlopen van alle stappen in het kwa
liteitstraject hopen we als gezondheidscen
trum het NPCF-predikaat Eerstelijnszorgcen
tra door Cliënten Bekeken te ontvangen. 

Keurmerk 
Naast het ECB-traject dat voor alle disci

plines van het gezondheidscentrum geldt, 
loopt er sinds vorig jaar bij de hulsartsdis-
cipllne nog een ander kwaliteitstraject: de 
NHG-praktljkaccredltatle. NHG staat voor 
Nederlands Huisartsen Genootschap, het 
is de wetenschappelijke vereniging van 
de hulsartsen. Het Nederlands Hulsartsen 
Genootschap (NHG) heeft in samenwerking 
met de Radboud Universiteit Nijmegen een 
systeem voor praktijk accreditering ontwik
keld. Een huisartspraktijk die het accredi-
terlngstraject met succes heeft doorlopen, 
ontvangt het NHG-keurmerk. Het keurmerk 
van het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) laat zien dat in die hulsartsenprak
tijk systematisch en continu wordt gewerkt 
aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Met 
aandacht voor de organisatie en de prak
tijkvoering, het medisch handelen en het 
oordeel van de patiënt. Het NHG-keurmerk 
zorgt voor transparantie, zowel naar binnen 
als naar bulten want, aan de hand van het 
verleende keurmerk herkent ook de buiten
wereld - patiënten, hulpverleners, zorgver
zekeraars en overheid - de geaccrediteerde 
kwaliteltspraktijk. 

Wat wordt er beoordeeld? 
Accreditering Is vooral gericht op toetsing 
van het primaire proces, dat wil zeggen het 
proces tussen huisarts of praktijkmedewer
ker en patiënt. Ook wordt bekeken of er aan 
de voorwaarden voor goede zorg Is voldaan. 
De organisatie van de praktijk, de medische 
zorg en het oordeel van de patiënt staan 
hierbij centraal. 
Maar ook de organisatie wordt doorgelicht. 
Hoe wordt de werkbelasting ervaren? Zijn 
er bijvoorbeeld voldoende medewerkers In 
verhouding tot het aantal patiënten? Zijn er 
duidelijke werkafspraken en hoe worden de 
patiëntengegevens verzameld en beheerd? 
Onderwerpen op het gebied van infrastruc

tuur, team, informatiestromen, kwaliteit en 
toetsing en patiëntenraadpleging worden in 
de module organisatie en praktijkvoering 
beoordeeld. 
Tenslotte is er nog een module over het 
medisch handelen. Hoe Is de zorg geregeld 
voor chronisch zieken? Is er voldoende 
aandacht voor het voorkomen of vroeg 
herkennen van ziekten? Hoe worden de 
geneesmiddelen voorgeschreven? En wijkt 
de praktijk op deze gebieden af van verge
lijkbare praktijken In Nederland? De mo
dule medisch handelen Is gericht op drie 
onderwerpen over'disease management', 
(diabetes mellitus, risicomanagement hart
en vaatziekten, en astma/COPD), twee 
preventleonderwerpen (griepvaccinatie en 
cervlxscreening), en voor twee onderwerpen 
over het voorschrijven van geneesmiddelen 
(antibiotica en maagmiddelen). Dit pakket 
wordt geleidelijk aan uitgebreid. 

Patiëntenoordeel 
Aan de hand van vragenlijsten wordt de 
mening van de patiënten onderzocht. Deze 
vragenlijsten hebben wij eerder dit jaar al 
uitgereikt aan onze patiënten. De gegevens 
daarvan worden nu verwerkt. Wat vind u als 
patiënt bijvoorbeeld van de bereikbaarheid, 
de Informatievoorziening en de wachttijden 
van de praktijk.We zitten op dit moment in 
de fase van het maken van de verbeterplan
nen deze zullen na de zomer beoordeeld 
worden. Bij een goede beoordeling krijgen 
we het NHG-keurmerk waarna dan jaarlijks 
een herbeoordeling zal plaatsvinden. 

Voor meer Informatie over het ECB traject 
kunt u terecht op www.npcf.nl 
Voor meer Informatie over de accreditering 
van de huisartsenpraktijk kunt u terecht 
op www.nhg.artsennet.nl onder het kopje 
"toetsen". 

Filmwijk 
Gezondheidscentrum 

Openingstijden: op werkdagen van 08.00-17.30 uur. 
Telefooncentrale: 5454340 (vanaf 08.00 uur) 
Website: www.gezondheidscentrumfilmwijk.nl 

Huisartsengeneeskunde (tussen 08:00 en 17.00 uur) 
Tel: 545 43 41 / 545 43 42 

Receptie (tussen 08.00-17:30 uur) 
Tel: 545 43 40 

TELEFOONLIJST FILMWIJKCENTRUM 

Zorgmanagement 
Tel: 545 43 40. Dhr. Nijhuis 

Spoedlijn huisartsen 
Tel: 545 43 44 

Praktijkondersteuners 
Tel: 545 43 41 

Apotheek 
Tel: 545 43 46 

Fysiotherapie 
Tel: 545 43 45 

Maatschappelijk werk 
Tel: 545 43 40 

Consultatiebureau/wijk
verpleging. Tel: 545 43 40 

Diëtetiek (tussen 09.00 en 12.00 uur). 
Tel: 545 40 95 

Verloskunde 
Tel: 545 45 20 / 545 42 80 

Tandheelkunde 
Tel: 0800-633 46 28 

Thuiszorg 
Tel: 540 90 10 

Huishoudelijke zorg 
Tel: 0900-123 77 55 

Zorglijn Almere 
Tel: 0900- 775 57 77 

. .. . • 
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Tussen het BouwRai deel van de wijk en Filmwijk 
zuid ligt aan het water de Gerard Philipestraat. 
Een straat met de sfeer van een gemoedelijk klein 
Frans dorpje. Klein omdat het lijkt alsof iedereen 
elkaar kent, Frans omdat iedereen op woensdag 
op het on-Nederlandse tijdstip van half 8 zit te 
eten, gaat eten of nog net niet klaar is. Bij de 
familie Knijpers, bewoners van nummer 2 mag 
ik bij het toetje aanschuiven. "Gerard Philipe? 
Mag ik nog even googelen?" zegt Jan Willem en 
tegen zijn zoon "Jij weet toch wel wie het is." Als 
zijn dochter later binnenkomt lopen: "Anna, deze 
mevrouw is van de krant, weet jij wie Gerard 
Philipe is?" "Een Franse filmregisseur", 
antwoordt zij meteen. 

Knap! 
Gerard Philipe werd op 4 december 1922 geboren 
en overleed, nog maar 36 jaar jong, op 25 novem
ber 1959. Gerard was een acteur gezegend met 
een zeldzame combinatie van talent, knap uiterlijk 
en sociale bewogenheid. Daardoor kreeg hij res
pect en bewondering van het gehele Franse volk. 
Zijn vroegtijdige dood zorgde ervoor dat zijn leven 
een legende werd. Niet alleen werden vele scholen 
en theaters naar hem vernoemd maar zijn beeltenis 
prijkte ook op een Franse postzegel en een munt. 

Het geluk afgedwongen 
Gerard Philip werd geboren in Cannes en nam 
als tiener al acteerlessen. Zijn vader wilde dat hij 
advocaat werd, net als hijzelf, maar zijn moeder zag 
dat hij bezeten was van acteren en steunde hem. Hij 
voegde een 'e' toe aan zijn achternaam, zodat voor 
en achternaam dertien letters zouden tellen. Der
tien was voor hem een geluksgetal. Zijn loopbaan 
begon op 19-jarige leeftijd in het theater van Nice, 
daarna volgden veel andere theaters. Ook trad 
hij op in Avignon, waar het oudste en beroemdste 
theaterfestival iedere zomer plaatsvindt. 

Zijn filmdebuut was in 1943, na wat mindere films 
brak hij door in 1947 met de film 'Le diable au 
corps'. Hij speelde rollen van verschillend kali
ber, klassiekers en komedies. Zowel nationaal als 
internationaal schitterde hij op het witte doek. 
Wereldwijd werd zijn talent erkend. Op het hoogte
punt van zijn carrière, kort voor zijn 37e verjaardag 
stierf hij aan leverkanker. Hij werd begraven in zijn 
geliefde Provence, op het dorpskerkhof van 
Ramatuelle dichtbij de Middellandse Zee. 

Meer dan een beau 
Door zijn uitgesproken knappe uiterlijk werd hij 
aanbeden door vele vrouwen. In 1951 trouwde hij 
met Nicole Fourcade, zij kregen twee kinderen. 

Onder het pseudoniem Anne Philipe schreef Nicole 
twee boeken over haar man. 
Tijdens de Koude Oorlog was Gerard een van de 
eerste die de petitie van Stockholm tegen de nucle
aire bewapening tekende. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog deed Gerard mee aan het Franse 
verzet en vocht mee voor de bevrijding van Parijs. 

Het verschil tussen Philipe en zijn vader werd ook 
duidelijk in de oorlog, zijn vader collaboreerde 
met de Duitsers en moest na de oorlog vluchten 
naar Spanje om te ontkomen aan de doodstraf. Hij 
kwam pas weer in Frankrijk terug nadat hij amnes
tie gekregen had. Te laat om zijn zoon weer te zien, 
die een hele t i jd daarvoor gestorven was. Gerard 
Philipe was een zeer sociaal bewogen mens. Net 
als James Dean en Marilyn Monroe is hij mede door 
zijn vroege dood een legende geworden. 

Frans of Nederlands 
"Wij spreken de straatnaam op zijn Nederlands 
uit", zegt Jan Willem "net als dat we Toon, onze 
zoon. Toon noemen en Anne, onze dochter, Anne. 
Gewoon Hollands dus." Zijn vrouw Petra vult aan: 
"Als we het op z'n Frans uitspreken zegt iedereen 
direct 'heuh?'" "Ik kri jg alleen hoofdpijn van de 
schrijfwijze, is het met één 'p' of twee?" zegt Toon, 
"Een straatnaambordje geeft geen uitkomst", ver
telt Petra, "ik werk in Almere Buiten in de Surabaya-
straat en dat is al drie keer opnieuw geschreven. 
De naam zoals die nu op het bordje staat, klopt niet 
meer met de oorspronkelijke gemeenteschrijf-
wijze." Ginette, bewoner van nummer 16, spreekt 

de naam op zijn Frans uit: "En dan zegt iedereen 
'heuh'? Waar ligt dat?" 

Mooiste plekje 
"Wij wonen echt op het mooiste plekje van de 
straat", zegt Jan Willem, "aan alle kanten hebben 
we vrij uitzicht, waardoor we het gevoel hebben 
dat we helemaal buiten wonen. Het huis achter ons 
staat ver weg." "Als we ooit gaan verhuizen dan zal 
dat buiten Almere worden", zegt Petra "ik ken geen 
andere plek in Almere waar ik zou willen wonen. 
Je kan alles buiten laten staan, er is nooit iets weg, 
behalve van onze boot dan die we hierachter heb
ben liggen, daar wordt nog wel eens wat vanaf 
gehaald." "Boot?" lacht Toon, "je kan beter spreken 
van een onderzeeër." 

Compliment 
"Ik ben echt trots op Filmwijk", zegt Jan Willem, 
"er worden veel initiatieven genomen. Mijn buur
vrouw Marijke bijvoorbeeld wil ik een compliment 
geven. Zij heeft gezorgd voor de schoonmaakactie 
in Filmwijk. En je ziet dat iedereen in de straat ook 
zijn best doen door alles schoon te houden. Als er 
bijvoorbeeld wat met de vuilnis misgaat dan wordt 
het meteen opgeruimd. Wat niet kan in Almere, kan 
wel in de Gerard Philipestraat. We hebben ook om 
het jaar een straatbarbeque, de laatste jaren wordt 
het georganiseerd door de bewoners die in de an
dere twee onder een kap wonen. Moet je ook even 
langsgaan hoor, zeg maar dat je de complimenten 
van mij moet doorgeven". 

Straatbarbecue 
En zo beland ik voor de tweede keer bij Ginette, de 
eerste keer ging ik weg omdat ik niet wilde storen 
bij het eten en de tweede keer neem ik compli
menten mee. Ginette moet ontzettend lachen als 
ik het verhaal vertel: "Ja dat klopt, we doen het 
samen met onze buren. Toen we 9 jaar geleden hier 
kwamen wonen werden we uitgenodigd voor de 
barbecue en twee jaar later, het is om het jaar, heb
ben we dat opgepakt. De mannen organiseren de 
barbecue en de dames halen het geld op en zorgen 
voor het kinderprogramma. En dat is elke keer 
weer anders, een speurtocht of een spel. En dat 
blijven we ook wel doen." Als ik opmerk dat haar 
huis wel te koop staat: "Je denkt toch niet dat ik ooit 
nog uit deze straat weg wil? Hier hebben we rust en 
ruimte. We verhuizen naar de overkant, dat is een 
huis aan het water en dat willen we graag. Toen wij 
vanuit Brabant naar Almere wilden verhuizen, ben 
ik vier dagen rond gaan rijden door Almere. We 
hebben heel bewust voor dit plekje gekozen. Het is 
landelijk wonen in de grote stad." 



Natuurlijk spelen bij naschoolse 
opvang in het Laterna Magica park 

Een natuurlijk speelterrein biedt kinderen de moge
lijkheid lijfelijk contact met de natuur te ervaren, de 
natuur te beleven In alle seizoenen. Landschapsbe
heer Flevoland wil de kinderen van nu de ervaringen 
niet misgunnen waar vorige generaties zo van geno
ten hebben. 

Samen met de kinderen van de nasschoolse opvang 
in het Laterna Magica park is een plan gemaakt om 
een natuurlijke speelplaats te maken. Tussen de bos
jes en het gebouw worden extra speelmogelijkheden 
aangelegd, zoals een doolhof van bomen en struiken, 
een speelheuvel met speelzand, struiken, een enkele 
kruipbuis. Om met water en zand te 'kliederen' wordt 
een ondiep beekje gegraven. Ook zullen er boom
stammen van verschillende lengte worden neergezet 
om op te zitten of hutten te bouwen van takken. Bij 
de natuurlijke speelplek komt ook nog een vlinderwei. 

Aanleg: wie helpt? 
Landschapsbeheer Flevoland gaat samen met de 
kinderen, enthousiaste ouders en omwonenden 
zorgen voor de beplanting, de aanleg van het 
beekje en de doolhof. Ook wil Landschapsbeheer 
Flevoland samen met de kinderen en vrijwilligers 
enkele keren per jaar het onderhoud verzorgen 
(dus zagen, snoeien, nestkastjes timmeren en op
hangen enzovoorts). 

Wie is er enthousiast en wil na de zomervakantie 
helpen met de aanleg en het onderhoud? Bel of 
mail voor meer informatie met Arda van der Lee 
(0320)294939 ofvanderlee@landschapsbeheer.net 

'Heimwee naar de Filmwijk' gepresenteerd 
In het Stadsarchief in het Stadhuis van Almere 
is de tentoonstelling 'Heimwee naar de Film
wijk' geopend en werd het eerste exemplaar 
van gelijknamige boek gepresenteerd. Vooraf
gaand aan de opening werd ex-medewerkster 

| van het Stadsarchief en Filmwijker Cynthia van 
Duijl in het zonnetje gezet. Zij gaat met ver
vroegd pensioen en werd verrast met bloemen 
en cadeautjes. In de ogen van Cynthia, en vele 
anderen, is de Filmwijk - preciezer gezegd: het 
BouwRAI-gedeelte uit 1992 - de meest ge
slaagde woonwijk van de stad Almere. Daar is 
pas sociale cohesie, daar wonen echt creatieve 

mensen, daar gebeurt het. Het Stadsarchief zag gelegenheid voor een klein 
onderzoek naar het succes van deze Almeerse woonwijk. 

Expositie 
De interviews in combinatie met opmerkelijke beelden van fotograaf Geert 
van der Wijk resulteerden in het boekje 'Heimwee naar de Filmwijk'. 
De expositie is te zien in de C-passage van het stadhuis. Het boekje is ver

krijgbaar bij het Stadsarchief. 

Heimwee 
naar de Filmwijk 

Kunstkring Filmwijk ont
vangt kunstwerk van Apollo 
Hotel Almere City Centre 
5 juni was een bijzondere dag in het korte bestaan van de 
Kunstkring Filmwijk. Die middag, tijdens de feestelijke officiële 
opening door burgemeester Annemarie Jorritsma van het 
eerste viersterren hotel dat zijn deuren opent in het centrum 
van Almere, overhandigde General Manager Maarten van 
Nigtevegt, een cheque aan voorzitter van de Kunstkring Film
wijk Yvon Langerak. 

Deze cheque vertegenwoordigt een gift van het Apollo Hotel 
aan de inwoners van Almere in de vorm van een mozaïeken 
bankje, als teken van verbondenheid met de stad en het feit dat 
zij zich in het Almeerse stadshart hebben kunnen vestigen. Het 
bankje symboliseert ook de bijzondere band van het hotel met 
Griekenland, wat nog benadrukt werd door de aanwezigheid 
van de secretaris van de Griekse ambassadeur bij de opening. 
Het hotel heeft 117 designkamers 

Het bankje zal geplaatst gaan worden in het Lumièrepark in 
Filmwijk. Uiteraard zal de Kunstkring Filmwijk u op de hoogte 
houden over deze plaatsing. 

Interviews 
journaliste en Filmwijker Brenda Scholten ondervroeg de stedenbouwkun
digen, de huisarts, de BouwRAI-medewerkster, de bewoners en vele andere 
betrokkenen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Dat de Filmwijk een succes is, 
beamen ze allemaal. Als belangrijkste redenen worden aangevoerd: steden
bouwkundige eenheid in architectonische verscheidenheid - het 'halve wiel' 
van Bep Voortman - en de juiste balans tussen uniciteit en seriebouw. 

In de afsluitende bijdrage schrijft stadssocioloog Arnold Reijndorp aan de 
Filmwijk de typische karaktertrekken toe van suburbane stedelijkheid: in de 
luwte van de culturele hoogtepunten, de bijbehorende drukte en grootsteed 
se problematiek. Maar, zo stelt hij vast, om écht een ideale woonomgeving 
voor stedelingen te zijn, heeft de Filmwijk nog wel wat aanpassingen nodig. 
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Op een mooie zaterdag in mei fietsten fotograaf 
Mare en ik een rondje Weerwater. Onderweg verbaasden we 

ons over hoeveel leuke dingen je tegenkomt en hoe fijn je kunt recreëren 
rondom het Weerwater. Op het strand in het Lumièrepark waren wat jongelui aan het 

volleyballen. Zij hadden een net gespannen en sloegen fanatiek de bal over en weer. Wij 
kwamen heel wat mensen tegen: vissers met een min of meer vaste stek, een man en een vrouw op 

een bankje die bijna dagelijks van het uitzicht over het water komen genieten, wakeboarders en water
skiërs bij het Lido. Het was erg leuk om op het Lido terras van hun kunsten te genieten. Een rondje Weerwater 

is een tochtje van ongeveer 7,5 kilometer. Onderweg is er voldoende gelegenheid om even uit te rusten. 
Wij kunnen het u zeker aanraden. 

Foto 1: Filmwijk Zuid. Ter hoogte van het Walt Disneyplantsoen heeft de gemeente buxusperkjes aangelegd, de bollen zijn 
uitgebloeid. Benieuwd wat er nog bijkomt. Vanuit deze plek heeft u niet alleen zicht op het plantsoen, maar kan je ook heel ver 

over het water uitkijken. 

Foto 2: Zuidoever. Als je bij Haddock over de brug gaat, kom je op het eiland Utopia, een heel groen plekje. Er staat daar een uitkijkto
ren en als u de moeite neemt om zeven keer veertien treden te beklimmen dan heeft u helemaal rondom een grandioos uitzicht. 
De bovenkant van het torentje komt boven de bomen uit. 

Foto 3: De Fantasie is een apart wijkje in de stad. Allemaal huizen met een bijzondere architectuur, door de bewoners zelf ontworpen. 
De Fantasie kwam tot stand door een prijsvraag, de winnaars mochten gaan bouwen waarna de huizen vijfjaar zouden blijven staan. 
Maar ze hebben door hun bijzondere uitstraling gelukkig een vaste plek veroverd in de stad. 

Foto 4: Stedenwijk. Bij de flats in het Maastrichtkwartier is een pleintje mooi opgeknapt. Weer een lekker plekje erbij. De bankjes zijn 
versierd met mooi mozaïek, een klein beetje park Guell in Almere. 

Foto 5: Stadshart. Het haventje aan het Deventerpad met z'n vele terrasjes. Het gebouw van Casla en de nieuwe aanlegsteigers. 
Op de trappen is volop gelegenheid om lekker in het zonnetje te zitten. 

Foto 6: Esplanade. Weer een heerlijk plekje aan het water. Nu nog vlak bij de hekken om het ziekenhuis, straks een leuk 
gedeelte van de boulevard. Een ommuurd gedeelte met verschillende betonnen banken en jonge bomen. 

Het Weerwater. Waar komt die naam toch vandaan? Veel mensen denken dat dit water, iets met weerwolven 
of weergoden te maken heeft. Ongeveer een halve eeuw geleden was er, op de plek waar Almere nu 

ligt, nog allemaal water. Nadat dit weggepompt was, is gestart met de bouw van huizen. Daar 
was zand voor nodig en dat is gehaald uit een zandput die tegenwoordig het Weerwater 

heet. Waar vroeger water was is dus nu weer water. Doordat de klemtoon op 
weer en niet op water wordt gelegd wordt vaak de essentie gemist: 

Het Weerwater is gewoon 'opnieuw' water. 

'•li!! ~ 

Fantastisch Herenhuis te koop 

• • 
U woont prettig in de Filmwijk, 
maar uw huis is net iets te klein? 

Hollywoodlaan 136 

De voordelen van de Filmwijk (Bouwrai 1992) hoe
ven wij u niet uit te leggen. Alle ruimtes in dit huis 
zijn riant (4 slaapkamers, 170 m2 woonoppervlakte) 
en het huis van alle gemakken voorzien. De nieuwe 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur 
en de nieuwe badkamer heeft een bubbelbad en 
aparte inloopdouche. De woonkamer is bijzonder 
sfeervol, niet in de laatste plaats door de openhaard 
en de houten vloer. Op de tweede verdieping is een 
extra voorziening gemaakt voor de wasmachine, 
is er een slaapkamer voorzien van wasbak en een 
dakterras. 

Vraagprijs: €299.500 

Voor meer informatie: 
Zie www.marktplaats.nl of bel 036 53 53 942 
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Monique en Hermando 

1 . . 

Het was onvermijdelijk. De laatste jaren hebben we al
lemaal kunnen genieten van de vele tv-programma's over 
mensen die hun droom achterna gingen. Die een nieuw 
leven begonnen in Frankrijk, Portugal of Italië, met een 
eigen camping, hotel of bed & breakfast. En nu hebben 
ook twee Filmwijkers, Monique (35) en Hermando (39) 
uit de Hollywoodlaan, gekozen voor een nieuwe stap 
in hun leven. Zij gaan een bed & breakfast beginnen in 
Italië. 

Anderhalf jaar geleden begon bette kriebelen. Hermando 
vertelt: "Op een gegeven moment kwamen dingen samen. 
We waren er al jaren over aan het denken om naar het 
buitenland te gaan. We hebben eerst in Tsjechië gekeken en 
in Hongarije, waar mijn zus sinds een paar jaar een camping 
heeft die ze samen met haar man runt. Mijn vader woont 
bij ze." Monique vult aan: "Maar al die landen waren het nét 
niet. We vonden: als we dan gaan, dan gaan we ook voor 
het 'ultieme': Italië. We waren er al een paar keer geweest. 
En vorige zomer hebben we onderzocht of Italië voor ons 
echt het 'ultieme' was. Maar alles klopte en we zijn helemaal 
verliefd geworden op het land: de uitstraling, het eten, de 
cultuur ... Begin 2007 hebben we de knoop doorgehakt. 
Na die zomer werd het steeds concreter en nu groeien we 
er langzaam naartoe." 

Monique is nu nog muziekdocent en geeft muziekluisterles-
sen aan leerlingen op het basisonderwijs. Ook is ze dirigente 
van het bekende Almeerse smartlappenkoor Poldertranen. 
Hermando is hoofd inkoop van de GGD in Amsterdam. Ze 
zegt: "Ik word eind dit jaar ontslagen. Ik was de PABO gaan 
doen zodat ik echt voor de klas kon gaan staan, maar dat 
bracht me niet wat ik ervan verwachtte. Hermando was 
eigenlijk ook uitgekeken op zijn baan. En toen kwam het in 
een stroomversnelling." 
Hermando: "We zijn echt op zoek naar een andere levenstijl, 
een lager tempo, met meer tijd voor elkaar, samen met iets 
bezig zijn. Minder drukte, minder agenda's. Dat zou op zich 
ook hier kunnen, maar dat is financieel een stuk lastiger. En 
het klimaat daar, het heerlijke eten, de relaxte mensen... 
ja, daar kan Nederland echt niet tegenop. Elk jaar weer dat 
afschrift van je pensioenfonds, daar word je ook niet blij van. 
Bovendien zijn we nu nog jong; mocht het misgaan, kunnen 
we hier zo de arbeidsmarkt weer op. Een mooie tijd dus om 
hier op te breken!" 

Voorbereiding 
"We hebben natuurlijk ook wel gekeken naar al die program
ma's op tv over mensen die vertrekken. Verbazingwekkend 
hoe slecht voorbereid die mensen aan hun nieuwe avontuur 
beginnen! Maar ook verbazingwekkend om te zien dat ze er 
vaak toch in slagen een nieuw bestaan op te bouwen." 
Die slechte voorbereiding geldt niet voor Monique en Her
mando. Nadat ze eenmaal hadden besloten een Italiaanse B 
& B te beginnen, zijn ze direct een cursus webdesign gaan 
doen. Want een website is natuurlijk onmisbaar om gasten 
te werven. Daarna begonnen ze met een cursus Italiaans. 
Hoewel Monique meer aanleg voor de taal lijkt hebben dan 
Hermando, kunnen ze nu beiden een gesprek voeren in het 
Italiaans. En op dit moment zijn ze druk bezig met het volgen 
van allerlei doe-het-zelfcursussen, zoals loodgieten, metselen 
en elektriciteit. "Een hele toestand, want alles gaat gewoon 
door, je werk bijvoorbeeld", vertelt Hermando "je moet het 
er allemaal naast doen, je bent met allerlei dingen bezig, er is 
ontzettend veel te regelen." Hoewel ze zich zo goed moge
lijk voorbereiden, weten ze heel goed dat er altijd onvoor
ziene dingen kunnen optreden. Je kunt nu eenmaal niet elk 
risico uitschakelen. Ze zijn met verschillende makelaars op 
zoek geweest naar hun droomhuis. Uiteindelijk ontmoetten 
ze tijdens een wandeling - toevallig - een boerenechtpaar. 
De boer liet ze een huis zien waar de eigenaren wel van af 
wilden. Via deze boer kwamen ze in contact met de huiseige
naren. En een paar weken later was het rond. 

Bed & breakfast 
Het huis dat ze hebben gekocht staat in Murazzano, op 
zo'n 1200 km van Utrecht. Murazzano is een klein dorpje 
in de regio Le Langhe (provincie Piemonte). Monique en 
Hermando willen het huis omtoveren tot een gastvrij bed & 
breakfast met twee appartementen en één kamer. Moni
que: "Een camping moet aan ontzettend veel strenge eisen 
voldoen. En dat geldt niet voor een B & B van 3 kamers met 
6 bedden. Bovendien past dat precies in het huis dat we 
hebben gekocht, en daar moet je het natuurlijk mee doen. 
Bij het huis komt wel nog een kleine camping met een paar 
plaatsen. Uiteindelijk moet de B & B zoveel opleveren dat we 
ervan kunnen leven. Maar omdat je niet het hele jaar open 
mag zijn, zoeken we er nog wel iets anders bij, zeker voor 
de eerste tijd. Ik ga één a twee dagen muzieklessen geven in 
Murazzano. En Hermando kan, als het nodig is, nog wel iets 
met zijn vak doen, of bemiddelen voor andere Nederlanders 

die hier een huis willen kopen." 

Verbouwing 
Het vergt nu nog enige verbeeldingskracht er een 
bloeiend B & B in te zien. Er moet nog veel gebeu
ren aan het huis. Maar eerst moet het huis in de 
Hollywoodlaan worden verkocht. Hermando: "We 
hopen eind augustus te vertrekken. In de winter 
gaan we verbouwen en volgend voorjaar kunnen 
de eerste gasten al komen. Volgens de aannemer 
was het 3 maanden werk, dus dat moet lukken. 
We hebben een heel stappenplan voor de bouw ge
maakt. Maar we willen de bouw in samenwerking 
met die aannemer voor het grootste deel zélf gaan 
doen. De financiering voor de bouw moet wel nog 
geregeld worden. Van ons spaargeld hebben we 
het huis gekocht dus dat scheelt." 

Monique: "In eerste instantie gaan we in een legertent 
wonen. Na de bouw kunnen we lekker gaan inrichten en 
schilderen." 

Back to basic 
Monique: "Natuurlijk zal het zeker de eerste tijd een stapje 
terug zijn. Maar je wordt toch ook niet gelukkig van een 
dikke auto. De rust daar, de natuur, het samen iets opbou
wen, wegen op tegen alle materiële luxe en comfort die we 
hier achterlaten. We gaan straks ook onze eigen groente 
verbouwen. Ik heb al van alles verzameld over het kweken 
van kruiden en groenten. Heerlijk, eigen courgettes en 
paprika's! De boer die ons in contact bracht met de vorige 
eigenaren van het huis, gaf ons 2 liter van de wijn die hij zelf 
had gemaakt. En van een paar Nederlanders die we daar 
leerden kennen, kregen we geitenkaas. Dat spreekt ons heel 
erg aan. Schijnt ook heel makkelijk te zijn, zelf geitenkaas 
maken. Dat vind ik zo charmant! Het is toch een beetje back 
to basic. Voor ons is het wel echt pionieren, want we weten 
er nog niets van." 

Murazzano 
Hermando: "Ons B & B ligt in een mooi, heuvelachtig gebied. 
Op alle heuveltoppen liggen kleine dorpjes. Het is er heel 
groen, met afwisselend bos en weilanden. Vanuit het huis kun 
je bovendien de Alpen zien! Je kunt er ook heerlijk wandelen 
en mountainbiken. En we zitten vlak bij het wijngebied van 
de Barolo. Hier komt ook de witte truffel veel voor. Het 
meest fantastische aan deze plek is: in 3 kwartier zit je op de 
skipistes, en in 3 kwartier lig je op het strand onder de palm
bomen. Je zit in 2 uur in Milaan, in I uur in Turijn. We mikken 
vooral op mensen die de natuur en rust hier waarderen, en 
van wandelen en fietsen houden. Onze B & B ligt een 
halfuurtje lopen van Murazzano. Een aardig dorpje met een 
aantal fantastische restaurants en wat barretjes. Eens in de 
week is er een leuke markt. We zijn er al een paar keer 
geweest, om lekker te eten en om naar de bank te gaan. 
En nu worden we elke keer weer herkend en roepen ze: 

'Buon giorno! Come 'sta (hoe gaat het)?' Ze reageren ook 
heel enthousiast op ons en onze plannen. Er wordt eigenlijk 
al gewacht op ons." 

Casa va bene 
De inrichting van de B & B wordt comfortabel en gastvrij. 
Monique en Hermando willen een bijzondere locatie creëren 
waar iedereen zich thuis voelt. Monique: "Het huis is geen 
oude boerderij, maar een modern huis van 25 jaar oud. 
We willen er mooie en stijlvolle meubels inzetten en geen 
overdreven tierelantijnen. Mensen moeten er zich gelijk op 
hun gemak voelen. Elke kamer wordt anders en krijgt een 
andere sfeer. We willen ook een grote pizzaoven waarin we 
pizza's gaan bakken voor de gasten. We verheugen ons er 
echt op om het onze gasten naar de zin te maken. Het wordt 
echt 'casa va bene', ons Italiaanse huisje Weltevreden." 

Website 
Op hun website - www.casavabene.com - schrijven 
Monique en Hermando over hun verrichtingen. Ook kun je je 
daar abonneren op hun nieuwsbrief waarin ze vertellen over 
nieuwe ontwikkelen in hun Italiaanse avontuur. Het is nu al 
mogelijk een kamer in het B & B te reserveren! 
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Tekst; Rutger van Dijk 

Het is zomer. Velen van ons gaan naar 
de camping in Frankrijk of pakken het 
vliegtuig richting Algarve, Tenerife of 
een ander zonnig oord. De thuisblijvers 
hoeven echter niet te wanhopen: ook in 
Almere is deze zomer meer dan genoeg 
te doen. De Filmwijkkrant stelde een elf
tal lokale uittips samen. Veel plezier! 

Triatlon 
Almere kent een lange trlatlongeschledenls. 
Sinds 1983 wordt deze ultieme proeve van 
uithoudingsvermogen In en om Almere ge
organiseerd. De start en finish zijn traditie
getrouw in Almere Haven. Na 3,8 kilometer 
zwemmen, 180 kilometer fietsen en ruim 42 
kilometer lopen bereiken de deelnemers de 
eindstreep. Dit jaar wordt ook het WK Long 
Distance (de Olympische afstand) in Almere 
gehouden. Zaterdag 30 augustus de 
traditionele afstand, zondag 31 augustus het 
WK Long Distance. 

Wilgenbos en Lepelaarplassen 
Het Wilgenbos en de Lepelaarplassen worden 
van elkaar gescheiden door de Hoge Vaart. 
Het zonder menselijke hulp ontstane Wil
genbos is een prima plek om een heerlijke 
zondagochtend- of namiddagwandeling te 
maken. Aan het begin en eind van de dag 
is de bever hier een graag geziene gast. De 
waterpartijen in het bos geven het een idyl
lisch karakter. De Lepelaarplassen, vernoemd 
naar zijn bekendste bewoner, zijn ontstaan 
uit zandwinning voor de Oostvaardersdijk. 
Ook aalscholvers, ganzen en roerdompen zijn 
hier in groten getale aanwezig. De uitkijkpost 
met zicht op de plas is een aanrader. 

Cultuurnacht 
Als voorproefje op de start van het nieuwe 
culturele jaar wordt voor de tweede maal de 
Cultuurnacht georganiseerd. Op de as van 
architectuurcentrum Casa CASIa, de schouw
burg, kunstencentrum De Kunstllnie en de 
bibliotheek gebeurt het. Acrobatiek, muziek, 
kunst, theater en cabaret. Vanaf een uur of 
acht 's avonds tot na middernacht worden 
vele voorstellingen en optredens gegeven. 
Waar: omgeving Esplanade. 
Wanneer: zaterdag 13 september. 

Suske en Wiske puzzelspeurtocht 
Suske en Wiske beleven in 'De Weerwa-
terman' allerlei spannende avonturen in 
Almere. Tijdens deze puzzeltocht kom je 
op veel plaatsen die in het stripverhaal een 
belangrijke rol spelen. Zo bezoek je de Grote 
Markt, loop je door de Schutterstraat, beland 
je op het Belfort en zie je de schouwburg van 
binnen. Al puzzelend ontdek je veel Interes
sante wetenswaardigheden over onze stad. 
De tocht start bij het stadhuis. Een route
beschrijving haal je bij de VVV (in het stad
huis). . • 
Free festival 
Tienduizend vierkante meter dansvloer, podia 
en relaxzones: dat is het Free festival. Tien
tallen dj's uit alle windstreken zorgen ervoor 
dat je het vanaf de eerste minuut naar je zin 
hebt. Helemaal gratis is het niet. Tegen 
betaling van 10 euro ontvang je vier con
sumptiebonnen. Locatie: Almeerderzand. 
Datum: zondag 20 juli. 

Rondje Weerwater 
Stap eens op de fiets en doe een rondje 
Weerwater. Start in de James Stewartstraat, 
door het Lumièrepark en langs de Fellinilaan. 
Parallel aan de nieuwaangelegde busbaan 
richting het Oor. Stop halverwege en geniet 
van het fraaie uitzicht op de Filmwijk en het 
stadscentrum met zijn imposante hoogbouw. 
Via de Stedenwijk en het centrum bent u 
terug in de wijk. Lunchtip: café-restaurant 
Haddock of Lido, beide aan de zuidoever van 
het Weerwater. 

De Kemphaan 
Stadslandgoed de Kemphaan staat garant 
voor een leuke dag uit. Wandel langs stallen 
en bloemen, struin door de bossen of bekijk 
de apen die bij stichting Aap van een rustige 
oude dag genieten. Elke zaterdagmorgen is 
er een Boerenmarkt, waar biologische pro
ducten worden verkocht. Fietsroutes leiden 
u door het prachtige terrein in de omgeving 
van het landgoed. Sluit de dag af met een 
heerlijke diner in het hoog aangeschreven 
restaurant de Kemphaan. 

Music and Beerfestival 
Ook dit jaar wordt het Music and Beerfes
tival georganiseerd. Onder het genot van 
uiteenlopende soorten bier en diverse culi
naire verrassingen geniet u van een groot 
aantal optredens. Niet langer in combinatie 
met Jazz below the sea, maar daarom niet 
minder de moeite waard. Waar: Grote Markt. 
Datum: 12 en 13 september. 

Het Veertje 
Iedere tweede zondag van de maand 
organiseert camping Waterhout een rond
vaart door de grachten van Almere. Vanaf 
het water heeft u een heel andere blik op 
Almere en zijn bijzondere architectuur. De 
tocht voert door het stadscentrum, de Film
wijk en het Beatrixpark. Bij slecht weer of 
harde wind vindt de tocht geen doorgang. 

Almere Haven Festival 
Het Almere Haven Festival is een begrip in 
Almere. Een kunstmarkt, klassiek concert, 
brocante en antiekmarkt: er Is ontzettend 
veel te doen. Ook de Flevolandse shantyko-
ren laten hun stem horen. Havenkom Culi
nair zorgt ervoor dat de inwendige mens niks 
tekort komt. Het festival wordt geopend met 
de traditionele botterrace. Waar: Havenkom. 
Wanneer: 5 t/m 7 september. 

Zand 
Op het openluchtmuziekevenement Zand 
treedt een aantal grote namen uit de 
Nederlandse muzlekscene op. Nick en Simon 
openen met hun palingsound het festival, 
Ilse DeLange brengt haar beste nummers, 
VanVelzen verzorgt een spetterende show 
en Guus Meeuwis sluit het festival feestelijk 
af. Naast genieten van de muziek kun je op 
Zand gratis naar de kapper, loungen op de 
grootste Fatboy ter wereld, barbecuen of 
gewoon genieten van het zomerse weer. 23 
augustus op het Almere Strand. 

V E E L 

BETER 
VEEL BETER FYSIOTHERAPIE 
Markerkant 15-25A 
(t.o. Skoda garage) 
Almere 

Emile Kool 
Fysiotherapeut 
0615453059 
emile@veelbeter.nl 
www.veelbeter.nl 

Heef t u last van overmatig eelt, 
likdoorns of een ingroeiende 

teennagel? 
Hee f t u behoefte aan een 

ontspannende voetbehandeling? 
Kortom wilt u graag verzorgde voeten? 

Belt u dan voor een afspraak! 

Pedicureprakti jk Angelfeet 
Sandra Hogenes 

Lucille Ballstraat 63 
1325 GH Almere 

Tel.: 06 -51180453 
www.pedicurepraktijkangelfeet.nl 
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^enniscursussen start maart en oktober 
instapcursussen op elk moment 
/erhuur tennisbanen 
lidmaatschappen, basis en compleet 
bedrijfsactiviteiten compleet en basis 
bij joymere geen wachtlijsten 
feesten en partijen, kindertennisfeestj 
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Uw advertentie 4500 keer 
gelezen, vanaf 48,-! 
advertenties@filmwijkkrant.nl 

i 
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NEW DAY INT^ 

vvuay INTERNATIONAL CHURCH 

Starting from: 
16 September 2007 
Sundays at 10:30 

Filmwijkcentrum 
Walt Disney 

Plantsoen 76/78, 
Almere 

Admin. Office: 
036-523 0135 
info@ndic.nl 
www.ndic.nl 

UTOP0LIS 
ymiii*,, mnufo » more! 

EXTRA VOORDELIG NAAR DE FILM? 

Met ruim 20% korting 

ITÉ̂  ff 4 • 

betaaltje nu slechts € 7,00 voor je bioscoopkaartje! 
Zoveel voordeel heeft de filmknipcard. 
Met deze kaart waarvoor je eenmalig € 35,00 betaalt, 
kan je vijf maal van een fantastische film genieten in één 
van onze Utopolis bioscopen. 
De kaart is iedere dag geldig en op elk tijdstip. 

Alleen in Utopolis Almere: 
- haarscherp beeld 
- 24.000 watt digitaal geluid (THX) 
- meest comfortabele stoelen 

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

filmKNIPcard uioroLh e movl06. momfirrts S more, ! 

.utopolis. 

Along with our Sunday worship celebrations, NDIC offers Life Groups which meet weekly 
throughout the community, and children's and youth activities with Dutch translation. 

51 more 
315 TH ALMERE 036-5300063 

ÜNIVLK5AL 
MAIK5TYL1NG 

KÉRASTASE 
PARIS 

LORËAL 

REDKEN 
Al 11 jaar 
toonaangevend 
als het gaat om 
haarverzorging in zijn 
puurste vorm. 

Om dat te kunnen hereiken, werken wij met de beste 
professionele producten, en volgen wij de allerlaatste trends 
op het gebied van haarmode. 

Ervaar het eens 

i 

Joris Ivenslaan 123 
1325 LZ Almere 

Telefoon: 036-5375664 
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be Gevelbeschermer 
gevelreiniging 
stralen 
repareren 
voegenhakken/Zslijpen 
voegen 
impregneren 
coaten// schilderen 
grafity verwijderen 
glaspolijsten 
mos en algenbestrijden 
klimop verwijderen 
glazenwasserij 

06 14628833 



NOTARIS E>UNIE 
ALMERE 

VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN (EN HYPOTHEEK OP) UW WONING 

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

ALMERE 

TELEFOON 036 538 22 00 
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