
Wijkteam

Activiteitenoverzicht 
september 2019

Wijkteam Filmwijk ondersteunt allerlei activiteiten en bewoners
initiatieven in de wijk om buurtnetwerken te versterken en om 
ontmoetingen, sociale contacten, creativiteit, muziek, dans en 
beweging te bevorderen.

Een aantal activiteiten wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Filmwijkcentrum (De Schoor) en het Buurtlokaal (een bewoners
initiatief). Een overzicht van activiteiten in het Filmwijkcentrum 
staat op de website van De Schoor Welzijn in Almere:  
www.deschoor.nl. Activiteiten in het Buurtlokaal staan op de 
website van Bewoners Platform Filmwijk: www.filmwijkalmere.nl. 
Wilt u meer weten over activiteiten en burgerinitiatieven in de wijk 
of u heeft zelf een idee of wens om iets te organiseren, eenmalig 
of structureel? Neem dan contact op met het wijkteam. 

FilmwijkWijkteam
Almere



Bereikbaarheid

Bezoekadres Filmwijkcentrum
Walt Disney plantsoen 76
1325 SX Almere
T: 14 036 
E: info@almere.nl
I: www.wijkteams.almere.nl

Gesprek aanvragen via website
Vul het digitale meldingsformulier in op de website: 
www.wijkteams.almere.nl. 

Inloopspreekuren 
Filmwijkcentrum
Walt Disney plantsoen 76
elke dinsdag van 9.00  10.00 uur

Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1
elke donderdag van 9.00  10.00 uur



Administratief spreekuur
Heeft u uitleg nodig bij een brief? 
Kunt u hulp gebruiken bij het 
ordenen van uw administratie? 
Moet u een formulier invullen of 
een instantie bellen, maar weet 
u niet hoe dit aan te pakken? 
Kom dan naar het administratief 
spreekuur elke dinsdag van 9.30 tot 
11.30 uur in het Filmwijkcentrum. 
Daar staan deskundige wijkvrijwilligers met laptops klaar om u te helpen. 

Buurtbemiddeling 
In principe bent u zelf verantwoordelijk voor een goed contact met uw bu
ren. De politie en/of verhuurder komt pas in actie wanneer er sprake is van 
zeer ernstige overlast of strafbare feiten. Als u politie of anderen inscha
kelt, is dat een signaal aan uw buren dat uw grens bereikt is. Wees u ervan 
bewust dat dat de sfeer vaak tot onder het nulpunt brengt. Het is het beste 
om zelf in actie te komen op het moment dat de situatie nog hanteerbaar is. 
Daarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen. 
U kunt contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling, email 
buurtbemiddeling@deschoor.nl of tel. 036 527 8500.

Cliëntondersteuning
Soms kan het prettig zijn dat iemand met u meegaat naar een instantie of 
een bezoek samen met u voorbereidt, door vooraf met u alles op een rijtje 
te zetten.
• Om uw situatie en uw mogelijkheden in kaart te brengen. 
• Om u te helpen bepalen wat u nodig heeft om verder te kunnen.
• Om samen te bekijken wat het beste bij u en uw situatie past.
•  Om u bij te staan als u het lastig vindt de juiste woorden te vinden.
U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om u hierbij te helpen. Lukt 
dat niet dan kunt u ook gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van 
MEE of OCO Almere inschakelen. In de wet staat dat iedereen hier gratis 
een beroep op mag doen. Bel MEE IJsseloevers via telefoonnr. 088 633 0633 
of mail naar info@meeijsseloevers.nl. Bel OCO Almere via telefoonnr.  
036200 2158 of mail naar info@ocoalmere.nl. 

Hulp (bij) vragen



Computer Helpdesk spreekuur
U kunt op het spreekuur terecht met uw laptop, mobiele telefoon of tablet 
voor ondersteuning. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig en u wordt 
onder andere geholpen met de volgende vragen:
• Uw laptop is traag.
• Uw laptop is niet goed beveiligd.
•  U wilt uw adresboek overzetten van uw 

oude naar nieuwe telefoon.
• Zoeken via zoekmachine op internet.
• Vragen over gebruik van Word of Excel.
• Beheer van uw foto bibliotheek.
• Filmpjes maken van uw foto’s.
• Handige apps downloaden op uw telefoon of tablet.
• Resetten van uw laptop.
U blijft zelf aanwezig als er aan uw laptop, tablet of mobiele telefoon 
gewerkt wordt. Is er meer dan twee uur nodig? Dan kunt u de volgende keer 
terugkomen. Iedere eerste en derde dinsdagochtend van de maand van 
10.0012.00 uur in het Buurt lokaal, ingang busbaanzijde schoolgebouw 
Polygoon, Hollywoodlaan 109. 
 
Hoplr
Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale 
inter actie tussen inwoners en hun engagement binnen de buurt. Hoplr wordt 
onder meer gebruikt voor het delen en lenen van spullen, het organiseren 
van buurtactiviteiten, het melden van problemen of inbraken, het terug
vinden van weggelopen huisdieren, zoekertjes, om buren beter te leren 
kennen, lokale thema’s te bespreken en zo veel meer...  www.hoplr.com
 
Wegwijs in Almere
Bent u op zoek naar een ontspannen of sportieve activiteit, een cursus, 
vrijwilligerswerk, vervoer of informatie over wonen, zorg en welzijn en u 
kunt wel wat hulp gebruiken bij deze zoektocht? Wegwijs in Almere van 
De Schoor heeft in Filmwijk een vrijwilliger die u begeleidt naar de juiste 
informatie, activiteit of voorziening. Wilt u hier gebruik van maken? 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
Soraya Koning, coördinator. Email wegwijsinalmere@deschoor.nl of 
tel. 06 42 741 970.



Tuinteam
Voor mensen die het werk in de eigen tuin korte of lange tijd niet aan 
kunnen is er een tuinteam. Wijkvrijwilligers helpen bewoners die geen 
financiële middelen en/of geen eigen familie of vriendennetwerk (meer) 
hebben bij het tuinonderhoud. Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het opruimen van 
uw tuin, het snoeien van de heg of het plaatsen van een schutting? Neem 
dan contact op met het Wijkteam. Bij u thuis bespreken we vervolgens 
welke hulp u precies nodig heeft en wat het tuinteam voor u kan betekenen. 



Zonnebloem  inloop
Met een lichamelijke beperking bent u misschien vaker (alleen) thuis dan 
u zou willen. Iedere maandagochtend van 10.30 tot 12.30 uur kunt u gezel
schap van buurtbewoners vinden onder begeleiding van vrijwilligers van de 
Zonnebloem in het Filmwijkcentrum. Contactpersoon: Anne
Lautenbach, tel. 036 537 6149.

Eettafel  Filmwijkcentrum
Trakteer jezelf op een heerlijke warme lunch en kom meeeten. Je bent van 
harte welkom. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 12.00 
tot 13.30 uur, Walt Disneyplantsoen 76. Reserveren kan bij het Filmwijkcen
trum filmwijkcentrum@deschoor.nl of bel: 036 537 3498. De kosten voor de 
warme lunch zijn 5 euro.

Eettafel  Buurtlokaal
Trakteer jezelf op een heerlijk diner en kom meeeten. Je bent van harte 
welkom. Iedere laatste donderdag van de maand om 18.00 uur. 
Aanmelden bij Paula van Trappen, email vantrappen@tele2.nl of bel 
06 38 462 125. Kosten voor het diner zijn 5 euro. 

Buurtlokaal – inloop
Elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur en elke donderdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie, thee of een sapje. 
U kunt er gezellig met anderen zijn, eventueel een spelletje doen, de krant, 
een boek, of een tijdschrift lezen. Misschien heeft u zelf boeken die u wilt 
uitlenen of schenken aan het Buurt
lokaal? Het Buurtlokaal vindt u in basis
school Polygoon, Hollywoodlaan 109. De 
ingang ligt aan de zijkant van de school. 
Volg het pad langs de busbaan. 

Ontmoeting



Pak de Diligencebus
Diligence biedt wisselende activiteiten 
voor 55+ buurtbewoners. In de bus is 
ruimte voor 7 personen, 1 opklapbare 
rolstoel en meerdere rollators. U kunt 
maximaal 2 personen per uitje opgeven 
en er geldt een maximum van 4 uitjes 
per maand. Aan de uitjes zijn vaak extra 
kosten verbonden, bijvoorbeeld voor 
entree. Wilt u meer weten? Bekijk het 
programma op www.diligencealmere.nl 
of bel 036 202 2044.

Ophalen van maaltijden
Op afspraak biedt Farnaz u een heerlijke maaltijd voor een kleine prijs. 
Farnaz en anderen die voor u kunnen koken vindt u op www.thuisafgehaald. 
nl. U kunt ook rechtstreeks contact zoeken met Farnaz door te bellen met 
06 15 518 911 of een email te sturen farnaz@upcmail.nl. 

Excursie
Elke 2e dinsdag van de maand organiseert het Buurtlokaal een excursie. 
Deelnemers verzamelen om 9.45 uur bij het Buurtlokaal, Hollywoodlaan 
109. De ingang ligt aan de zijkant van de basisschool Polygoon. De kosten 
voor de excursie bedragen € 5, voor reiskosten en een kopje koffie. De 
overige uitgaven zoals lunch en entree zijn voor eigen rekening. Heeft u ook 
een idee voor een leuk uitje? Vertel het ons! Wilt u thuis worden opgehaald 
en teruggebracht, laat het ons weten. Aanmelden bij Paula van Trappen, 
email vantrappen@tele2.nl, telefoon: 06 38 462 125.



Almeerse Bridge society
Al ruim 25 jaar de gezelligste bridgeclub van Almere. De bridgeavond wordt 
gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. De eerste maand kunt u 
gratis meedoen. Elke woensdag van 19.00 tot 23.00 uur.
Contactpersoon: J.B.J van Oostveen, telefoon 06 48 129 718.

Activiteitenladder kinderactiviteiten Filmwijk
Vier keer per jaar verschijnt er een activiteitenladder met sport en spelac
tiviteiten voor kinderen van 412 jaar. De meeste activiteiten vinden plaats 
in het Filmwijkcentrum. Vooraf inschrijven noodzakelijk. Voor het program
ma, vragen en/of inschrijven kun je contact opnemen met Tanja de Jonge, 
tel. 06 52 420 462 of email: dejonge@deschoor.nl.

Basketbal in de Filmwijk
Recreatief basketballen voor volwassen 
mannen. Iedere dinsdag van 20.0021.30 
uur in de gymzaal van de Caleidoscoop
school. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Gerard Mikkers via 
email gmikkers@upcmail.nl.

Beweeggroep Filmwijk
Vrouwen van 55+ die op een rustige 
manier een uurtje willen bewegen door 
middel van verschillende oefeningen, 

zijn van harte welkom bij deze gymclub. Tussen de oefeningen door even 
een moment van rust nodig? Geen probleem, de volgende oefening doet u 
gewoon weer mee. Na afloop drinken we een lekker kopje koffie en praten 
we wat na. Iedere maandag van 9.30 tot 10.30 uur in het Filmwijkcentrum. 
Contactpersoon: Hennie Oele, tel. 036 537 3498.

Sport en Spel



Biodanza
Biodanza is letterlijk en figuurlijk in beweging komen op muziek. De muziek
(o.a. salsa, pop, klassiek, Afrikaanse ritmes en ZuidAmerikaanse muziek) 
nodigt je uit om lekker te bewegen. Biodanza is plezierig, gezond en een 
effectieve manier om (weer) in balans te komen. Biodanza is er voor 
iedereen ongeacht leeftijd, afkomst of religie. Een goede conditie is niet 
vereist en ervaring met dansen ook niet. Iedere dinsdag van 19.30 tot 22.00 
uur in het Filmwijkcentrum. 
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Marlie, 
tel. 06 24 617 030 of email info@biodanzametmarlie.nl.

Biljartvereniging Filmwijk
De Biljartvereniging is een club voor 50+. We spelen op maandag en 
donderdag van 11.00 tot 16.00 uur in het Filmwijkcentrum. Belangstelling? 
Loop gerust binnen voor kennismaking of neem contact op met Jan 
Deumes, tel. 036 535 3237.

BodyLine
De oefeningen van BodyLine richten zich op vetverbranding en conditie
verbetering, maar ook op het verstevigen van spieren door middel 
van yoga, Mensendieckoefeningen en pilatestechnieken. Een goede 
houding en het respecteren/accepteren van uw eigen grenzen is bij deze 
lessen belangrijk. Ook wordt er bij de oefeningen gebruikgemaakt van 
ademhalingstechnieken.
Iedere maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur in het Filmwijkcentrum. Trek 
makkelijke kleding aan en neem een handdoek mee. Kosten: 36 lessen voor 
€ 180,. Eenmalige proefles € 6,. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Marjan Linger,  
tel. 036 533 7307 of email: marjan.linger@online.nl.

Bridgesoos Filmwijk
Zoekt u een gezellige bridgeclub in de Filmwijk? Zowel gevorderde 
als beginnende bridgers zijn van harte welkom. Kom eens vrijblijvend 
een middag meespelen op donderdag van 13.00 tot 16.30 uur in het 
Filmwijkcentrum. Contactpersoon is W. Bulte, tel. 036 531 8027 of  
email bridgefilmwijk@live.nl.



Buurtfit in Filmwijk
Voldoende bewegen houdt u langer gezond en geeft energie. Regelmatig 
bewegen is één van de goedkoopste en beste manieren om een betere ge
zondheid te krijgen en te houden. Maar minstens zo belangrijk is dat bewe
gen met anderen leuk en gezellig is. Het Buurtlokaal kent Meer Bewegen 
voor Ouderen. Iedere week op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur doen we op 
een leuke en veilige manier samen met elkaar oefeningen, aangepast aan 
uw niveau en mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd, informatie bij Paula 
van Trappen, email vantrappen@tele2.nl.

Hatha yoga 50+
Vitaal blijven door zachte bewegingen op stoel, kussen en mat. Ontspannen 
door eenvoudige ademtechnieken. Kleine groepen met persoonlijk advies. 
Iedere dinsdag les 1 van 12.45 tot 13.45 uur en les 2 van 14.00 tot 15.00 uur 
in het Filmwijkcentrum. Kosten 2 euro per les, proefles is gratis. Bel voor 
aanmelding en uitgebreide informatie Daphne Hatt, tel. 06 21 116 803 of 
email d.hatt@upcmail.nl.

Hart Yoga
Afwisselende houdingen en bewegingen. Balans tussen inspanning en ont
spanning. Ondersteund door eenvoudige technieken in adem, meditatie en 
aandacht. Kleine groepen met persoonlijk advies. Voor beginner en gevor
derde. Iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het Filmwijkcentrum. 
Kosten 2 euro per les, proefles is gratis. Bel voor aanmelding en uitgebreide 
informatie Daphne Hatt, tel. 06 21 116 803 of email d.hatt@upcmail.nl.

Koersbal
Gezellig een partijtje koersbal spelen? 
Koersbal is een balspel dat binnen wordt 
gespeeld op een mat van acht bij twee 
meter. Er spelen twee teams van twee 
personen tegen elkaar. De bedoeling 
van het spel is, net als bij jeu de boules 
om de ballen zo dicht mogelijk bij het 
witte doelballetje te rollen. Gratis iedere 
maandagmiddag van 14.30 tot 16 uur 
in het Buurtlokaal, Hollywoodlaan 109. 



De ingang ligt aan de zijkant van de basisschool Polygoon. Aanmelden bij 
Paula van Trappen, email: vantrappen@tele2.nl, telefoon: 06 38 462 125

Mamibri bridge
Ook op maandagmiddag kunt u gezellig bridgen in het Filmwijkcentrum 
van 13.15 tot 16.30 uur. Neem voor meer informatie contact op met Simon 
Bakker, telefoon 036 549 7255 of Joke Veenstra, telefoon 036 537 6609. 

Peuterdans
Bij peuterdans maken de allerkleinsten spelenderwijs kennis met muziek 
en dans. Om de aandacht vast te houden duurt de les ongeveer 45 minuten 
en komen er gedurende de les ook wat spelvormen terug. Voor peuters 
van 2 t/m 4 jaar. De lessen worden iedere zaterdagochtend van 10.00 tot 
10.45 uur gegeven door Felicia Moe Tjon, telefoon 06 24 297 308,  
email felicia.welzijnsprojecten@gmail.com.

Tai Chi
Tai Chi helpt u soepel en fit te blijven door op uw eigen niveau rustige 
bewegingen uit te voeren. Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur 
in het Buurtlokaal, Hollywoodlaan 109. De ingang ligt aan de zijkant van 
de basisschool Polygoon. Aanmelden bij Paula van Trappen, email: 
vantrappen@tele2.nl, telefoon: 06 38 462 125. Kosten € 5,00 per les.

Wandelclub  Buurtlokaal
Onze gezellige wandelclub verzamelt iedere woensdagochtend om 9.15 uur 
in het Buurtlokaal. De wandeling duurt in principe tot ca. 12.00 uur. Deel
name is gratis. Contactpersoon: hjdoornik@gmail.com. 

Zaalvoetbal in de Filmwijk
Voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar. Iedere dinsdag van 18.00 tot 
19.30 uur in de gymzaal van de Caleidoscoopschool. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Tommy van den Berg, tel. 06 42 741 868 of 
email vandenberg@deschoor.nl.



Almeerse Accordeon Vereniging Vivace
Vindt u het leuk om accordeon te spelen? Loop op de donderdagavond 
tijdens de repetities van Vivace eens binnen bij het Filmwijkcentrum. Er 
is niets zo mooi als samen muziek maken! Heeft u geen accordeon? Geen 
probleem, u kunt bij Vivace een accordeon huren en les krijgen. 
Iedere donderdag van 19.30 tot 22.30 uur in het Filmwijkcentrum. 
Contactpersoon is Emile de Ridder, tel. 036 534 2470 of 06 25 016 645, 
email e.deridder@chello.nl. Website: www.aavvivace.nl

Muziek



Frans Taalvaardigheid
Als u uw kennis van de Franse taal wilt opfrissen of verdiepen, biedt de 
Alliance Française du Gooi cursussen op maat aan. Instromen kan op 
elk gewenst moment. Elke dinsdag van 11.00 tot 12.30 uur kunt u in het 
Filmwijkcentrum terecht voor les in de Franse taal. Neem voor meer 
informatie contact op met Marc Defossez, email: cursus.gooi@afpb.nl.  
Website: www.afpb.nl/gooi.

Kinderzwerfboek 
Bij het kinderzwerfboekstation in het Filmwijkcentrum kunnen kinderen 
uit de wijk een boek uitzoeken om thuis te lezen. Ook je eigen boeken 
die je hebt uitgelezen, kun je hier brengen voor andere kinderen. Het is 
de bedoeling dat de boeken gaan zwerven van kind naar kind; je kunt 
ze achterlaten in de trein, de wachtkamer, bij de kinderboerderij, of op 
een kinderzwerfboekenstation. Je herkent een zwerfboek aan de sticker 
die erop zit. De sticker geeft aan dat het om een zwervend boek gaat. 
Op de website www.kinderzwerfboek.nl kun je zelfs de zwerftocht van 
je boeken volgen. Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp en wil zoveel mogelijk kinderen in Nederland aan het 
lezen krijgen. Lezen vergroot het taalkundig inzicht, verkleint de kans op 
armoede en biedt kinderen een beter toekomstperspectief.

Educatie



Leerplaats 50+
De mannenpraatgroep in het Buurtlokaal ontmoet elkaar eenmaal per 
week op maandagochtend van 10.0012.00 uur. Men heeft het onder andere 
belangstelling voor filosofie en wetenschap. De deelnemers bepalen samen 
de onderwerpen. Nieuwe leden zijn welkom en deelname is gratis. Interes
se? Meld u aan bij Tanja Coenen, email: tgcoenen@kpnplanet.nl, telefoon: 
06 44 088 977 of kom eens langs.

Taal in de Wijk
Wilt u oefenen met lezen, spreken en schrijven van de Nederlandse taal? 
Dan is Taal in de Wijk iets voor u. Ervaren vrijwilligers zijn elke week in het 
Filmwijkcentrum aanwezig om u te helpen bij het verbeteren van de Ne
der landse taal. De lessen duren 1 tot 2 uur lang en worden iedere week 
gegeven in kleine groepen en op het niveau van de deelnemers. Kosten:
• € 5, per maand voor 1 uur les per week
• € 7,50 per maand voor 1,5 uur les per week
• € 10, per maand voor 2 uur les per week
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Koster,  
telefoon 06 81 141 806 of email koster@deschoor.nl.

Werken voor werk
Werken voor Werk is een netwerkorganisatie van werkzoekenden voor 
werkzoekenden in Almere. De leden zijn allen op zoek naar betaald? werk. 
Werken voor Werk richt zich op werkzoekenden van 45 jaar en ouder in 
Almere met een mbo+ werk en denkniveau. Iedere maandag van 9.30 
tot12.30 uur in het Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maartje Kroon, 
email maartjekroon@hotmail.com of bel 06 44 400 445.



Almeerse School  schilderen
De Almeerse School is een groep amateurschilders die elke donderdag
avond van 19.30 tot 22.00 uur bij elkaar komt om gezellig samen te 
schilderen. En er is plaats voor nieuwe, enthousiaste leden! Er wordt geen 
les gegeven, dus enige ervaring met tekenen en/of schilderen is gewenst. 
Natuurlijk helpen wij elkaar en wisselen we ideeën en ervaringen uit. 
Het schilderseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 mei en de kosten 
bedragen ongeveer € 60, voor het seizoen. Voor materialen zorgt u zelf. 
Wilt u meer informatie? Kom dan vrijblijvend langs op donderdagavond in 
het Filmwijkcentrum. U kunt ook contact opnemen met mevrouw Van Raan
Veerkamp, telefoon 06 40 900 088.

Crea ochtend
Iedere maandag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur creatief bezig zijn in 
het Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Patricia Bos, telefoon 036 537 3498.

Schilderen met Eefje
Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
in het Buurtlokaal. Onder leiding van 
kunstenares Eefje van Twillert. Deelname 
is gratis en u neemt zelf materiaal mee. 
Hollywoodlaan 109. De ingang ligt 
aan de zijkant van de basisschool 
Polygoon. Informatie bij Tanja Coenen, 
email tgcoenen@kpnplanet.nl of 
telefonisch 06 44 088 977.

Creatief



Groen en Circulair

Vrienden van het Laterna 
Magikapark 
Werkgroep Geur & Kleur wil 
in contact komen met nieuwe 
vrienden die regelmatig een 
bijdrage leveren aan het vlinder– 
en bijenvriendelijk maken 
en houden van het Laterna 
Magikapark. In samenspraak met 
de gemeente is een plan gemaakt 

om het park te voorzien van bloembollen, bloeiende struiken en een 
natuurwandelpad. De bollen en struiken zijn inmiddels geplant en met de 
gemeente is afgesproken dat de werkgroep een deel van het onderhoud op 
zich neemt. Dat betekent regelmatig onkruid wieden, schoffelen en zeisen 
en andere kleine werkzaamheden. De werkgroep bestaat uit 10 bewoners 
die twee wekelijks vrijwillig en vrijblijvend actief zijn in het park. Wil je ook 
graag een bijdrage leveren? Neem contact op met Mariska van Gog,  
tel. 06 20 082 278 of email laternamagikapark@gmail.com

Natuurpad – Toekanpad
Het originele natuurpad loopt langs 
de oevers van het water. Het is kort 
geleden hersteld en vraagt onderhoud. 
Het beste onderhoud van het pad is 
door het regelmatig te bewandelen. 
Dan krijgt onkruid geen kans om door 
de houtsnippers heen te groeien. Kom 
in beweging en volg in het Laterna 
Magikapark het pad met de houtsnippers.



Kindermoestuin
Bij de start van het seizoen liggen op het Odeonpark prachtige grond 
perceeltjes te wachten op groene kinderhanden. We beginnen in april en 
stoppen eind september. Op die manier maakt ieder kind een volledige 
moestuincyclus mee en leert zo over de verschillende gewassen en over 
de rol van insecten en vogels. De kinderen zaaien en planten, bewerken 
de grond en oogsten alles zelf onder deskundige begeleiding en met leuke 
uitleg. Voor € 45,00 per seizoen geeft u uw kind de kans kennis op te doen 
waar het een leven lang wat aan heeft. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Stichting Kindertuinen, Jacqueline Boudens,  
tel. 06 17 342 560, email naar info@kindertuinenalmere.nl, of kijk op de 
website: www.kindertuinenalmere.nl

Stichting Kindertuinen werkt ook samen met basisschool De Polygoon. 
Ieder seizoen hebben kinderen uit groep 6 en 7 een eigen tuintje dat 
wekelijks onderhouden wordt.

Repair café
Kleding, meubels, elektrische apparaten, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen 
of speelgoed: heeft u iets wat gerepareerd moet worden? In het Repair café 
kunnen we deze spullen bekijken, repareren en u advies geven. Elke laatste 
donderdag van de maand kunt u het Repair café van 9.00 tot 11.30 uur 
bezoeken in het Filmwijkcentrum.



Overige activiteiten

Hondenspeelveld Laterna 
Magika park
Speelveld voor honden in het 
Laterna Magikapark. Het speelveld 
is met een hek omheind en ligt aan 
de kant van de Jacques Tatilaan 
grenzend aan de Veluwedreef. 
Het hondenspeelveld wordt door 
vrijwilligers onderhouden en 
beheerd. Er worden regelmatig 

activiteiten georganiseerd onder andere speeluurtjes voor kleine of juist 
voor grote honden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina van Garderen, 
email: c.garderen@upcmail.nl of bel 06 29 911 657.

Medische keuring
Heeft u een medische keuring nodig? Bijvoorbeeld voor het verlengen van 
uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent? Of omdat uw groot rijbewijs 
(CD) verlengd moet worden? Of omdat uw gezondheid is veranderd door 
bijvoorbeeld suikerziekte, epilepsie of een beroerte/CVA? Maak dan een 
afspraak met de keuringsarts dhr. Sadiek, telefoon 036 720 0911 of  
email info@rijbewijskeuringsarts.nl. 
Website: www.arboartsrijbewijskeuring.nl

Parkinson café
Parkinson café Almere is een trefpunt voor mensen met de ziekte van 
Parkinson, hun partners, mantelzorgers, familie en kennissen. Informatie 
en ondersteuning in een positieve sfeer. Iedere tweede dinsdag van 
de maand van 13.30 tot 16.00 uur in het Filmwijkcentrum. Voor meer 
informatie email parkinson.cafe.almere@gmail.com.



Scootmobiel Service
In Filmwijk kunt u in het Filmwijkcentrum gratis een scootmobiel lenen. 
Handig als u zelf (tijdelijk) minder goed ter been bent, maar ook als u be
zoek krijgt van mensen die niet goed kunnen lopen. Een leenscootmobiel 
geeft u de vrijheid om zelfstandig te reizen in Almere, wanneer u maar wilt. 
U hoeft geen aanvraag in te dienen bij de gemeente en u heeft ook geen 
omkijken naar onderhoud en stalling. Voor het gebruiken van een leen
scootmobiel vult u een formulier in bij het uitleenpunt met een kopie van 
uw legitimatiebewijs en u kunt meteen op pad. Er zijn ook lessen: u leert 
dan meer over hoe de scootmobiel werkt en u krijgt de basisvaardigheden 
van het besturen ervan onder de knie.

Ophaallocatie
Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76.

Wilt u gebruikmaken van een leen scootmobiel, maar kunt u de scoot
mobiel niet zelf ophalen en/of terugbrengen? En is er niemand in uw 
directe omgeving beschikbaar? Dan staat de haal en brengservice voor u 
klaar. 

De haal en brengservice van de meeste uitleenpunten wordt verzorgd 
door de Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA). De VMCA 
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur via 
telefoonnummer 036 534 1404.



Buurt en vrijwilligersorganisaties

Parkhuys
Het Parkhuys is een inloop en begeleidingshuis voor mensen met kanker 
en hun naasten. Net na de diagnose, tijdens de behandeling, of tijdens het 
herstel; in elke fase van een ernstige ziekte kunt u steun nodig hebben. Of 
het nu gaat om informatie zoeken, lotgenotencontact of iemand om mee
te praten. In de creatieve groepen zijn veel manieren om met lotgenoten 
afleiding en innerlijke rust te vinden en voor partners en kinderen zijn 
er praatgroepen. Door middel van Tai Chi, Yoga en Klein Beginnen kunt 
u ook actief werken aan herstel. In het koor kunt u uw stem laten horen 
en energie opdoen. Alle activiteiten worden begeleid door getrainde 
vrijwilligers of therapeuten. Parkhuys zit aan de Buñuellaan 1, Almere, 
telefoon 036 535 4444 email: info@inloophuisparkhuys.nl. 
Website: www.parkhuysalmere.nl

Stichting Fare
Stichting Fare Almere zorgt voor bewoners van Almere die moeilijk 
rondkomen en wat hulp kunnen gebruiken. De stichting helpt door 
het verzorgen van voedsel, inboedel en praktische raad op het gebied 
van schulden, werk en inkomen. Om mensen weer op eigen benen 
te laten staan zorgt de stichting ook voor de juiste begeleiding en 
nazorg. Particulieren en bedrijven kunnen zich als gever aanmelden, 
via telefoonnummer 036 178 2161 of info@farealmere.nl. Heeft u een 
hulpvraag, stuur dan een email naar aanmelden@farealmere.nl.

Stichting Platform Filmwijk
Platform Filmwijk is een belangenorganisatie voor bewoners en heeft als 
doel het verbeteren van het woon, werk en leefklimaat in de Filmwijk. 
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit actieve bewoners die zich 
vrijwillig inzetten voor de Filmwijk. De stichting is niet verbonden aan een 
politieke partij om belangenverstrengeling te voorkomen. Platform Filmwijk 
functioneert onafhankelijk en zelfstandig naar derden en naar de politiek 
en neemt geen politieke stelling(en) in. Meer informatie over achtergrond, 
bestuur en activiteiten vind je op de website www.filmwijkalmere.nl



Stichting SMOA
Stichting MultiCulturele Organisatie Almere is gevestigd in de Filmwijk en 
organiseert o.a. jaarlijks een burendag in Filmwijk, jongerenactiviteiten, 
keti koti e.d. meer informatie is te vinden op de website www.smoa.nl 
Contactpersoon is Glen Leeuwin, telefoon 06 11 196 302,  
email info@smoa.nl



Buurt locaties

Buurtlokaal 
Vindt u het Filmwijkcentrum wat ver 
weg? Kom dan naar het Buurtlokaal 
in basisschool Polygoon! Een 
ontmoetingsplaats waar u gezellig met 
anderen een kopje koffie kunt drinken, 
een kunt spelletje doen, de krant of een 
tijdschrift lezen. Een boek lenen. Een 
keer per maand is er een eettafel en 
doen we een excursie. Voor een actueel 
overzicht van de activiteiten kijk op 
www.platformfilmwijk.nl
Contact/aanmelden: u vindt het 
Buurtlokaal in basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan 109. De ingang 
ligt aan de zijkant van de school.
Email: buurtlokaal@filmwijkalmere.nl. Telefoon: 06 44 088 977.

Filmwijkcentrum
Het buurtcentrum is toegankelijk voor alle Almeerders. Als u een activiteit 
wilt organiseren voor een groep of als uw bedrijf of organisatie gebruik wilt 
maken van een zaal voor een vergadering, dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder. Belangrijk! Het Filmwijkcentrum mag NIET gebruikt 
worden voor feesten en partijen van persoonlijke aard (verjaardagsfeesten, 
bruiloften e.d.). Beheerder is Ron van Dijk, Walt Disneyplantsoen 76/78, 
1325 SX Almere.
tel: 036 537 3498. Email: filmwijkcentrum@deschoor.nl www.deschoor.nl



Wijkbudget en Samen Sterk budget
Heeft u een idee waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en/of 
helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of wilt u 
iets voor een ander betekenen? De gemeente nodigt u uit om plannen te 
bedenken waarmee u uw omgeving kunt verbeteren. Bijvoorbeeld om: 
• het groen in de eigen straat te onderhouden,
• de wijk veiliger te maken,
• een buurtfeest te organiseren,
• een taalklasje op te zetten,
• samen met anderen sportieve activiteiten te ondernemen of
•  een vrijwillige haal en brengservice op te zetten om ouderen naar buurt

centra te brengen zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkteam.

Crowdfunding
Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via 
Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met 
anderen kleur aan je omgeving. Meer informatie is te vinden op de website 
www.voorjebuurt.nl

Floriade Parade
In de aanloop van de Floriade in 2022 reikt de gemeente Almere iedere 
maand cheques uit voorideeën die bijdragen aan een groen en gezond 
Almere. Meer informatie over de Floriade Parade vind je op  
www.growinggreencities.almere.nl

Oranjefonds
Ieder jaar is er in het voorjaar (NLdoet) en in het najaar (Burendag) de 
mogelijkheid om bij het Oranjefonds een bedrag aan te vragen voor 
activiteiten in je straat of wijk. Heb je geen eigen vereniging of stichting? 
Dan kan de aanvraag via De Schoor Welzijn Almere gedaan worden. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met de opbouwwerker in het 
wijkteam. Kijk ook eens op de website www.oranjefonds.nl

Budgetten voor de buurt



Hoe kom ik in contact met mijn wijkteam?
U kunt terecht bij het wijkteam Almere Filmwijk. Hieronder vindt u meer informatie 
over de locaties en openingstijden van de inloopspreekuren. Voor vragen buiten de 
inloopspreekuren kunt u bellen met telefoonnummer 14 036 of e-mailen naar 
info@almere.nl. 

 Bezoekadres  Inloopspreekuren 
Filmwijkcentrum  • Dinsdag 9.30 – 11.30 uur • Donderdag 10.00 - 12.00 uur
Walt Disneyplantsoen 76 Filmwijkcentrum Gezondheidscentrum Filmwijk 

Walt Disneyplantsoen 76 Greta Garboplantsoen 1

• Donderdag 15.00 - 17.00 uur
Filmwijkcentrum 
Disneyplantsoen 76

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

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

Wijkteam 
Almere Filmwijk

 Bezoekadres  Inloopspreekuren
 Wijkcentrum Filmwijk • Dinsdag • Donderdag  
 Walt Disney plantsoen 76  9.00 – 10.00 uur  9.00 – 10.00 uur
 T: 14 036  Filmwijkcentrum   Gezondheidscentrum Filmwijk 
 E: info@almere.nl  Walt Disneyplantsoen 76  Greta Garboplantsoen 1
 www.wijkteams.almere.nl


