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Almere Filmwijk

25 april: Filmwijk Buitengewoon Schoon

DOET U OOK WEER MEE?

Wie ontvangt de gouden grijper?

Het Platform Filmwijk organiseert op zaterdag 25 april a.s. voor de 14e keer 
haar jaarlijkse schoonmaakdag Filmwijk Buitengewoon Schoon! We maken er 
weer een vrolijke dag van! 

Vanaf 10.00 uur kan iedereen zich melden bij een van de vijf bekende uitgifte-
punten:

• het Filmwijkcentrum aan het Walt Disneyplantsoen
• basisschool Polygoon aan de Hollywoodlaan 
• basisschool Bombardon aan de Simon van Collemstraat
• Cinemadreef 215 bij kinderdagverblijf Cinema Kids, op de hoek met het 

Ben Turpinpad
• het veldje bij de Heinz Rühmannstraat/hoek Simone Signoretstraat

Daar vindt u de vuilniszakken en de grijpers. Elke deelnemer krijgt één 
lootje. Ook zijn er weer springkussens. 

Feestelijke afsluiting 
Op het schoolplein van Polygoon vindt vanaf 14.00 uur de afsluiting plaats. Je kan 
een suikerspin krijgen en je kan ook worden geschminkt. Bas Zwaag komt een 
workshop drummen geven. Iedereen  mag meedoen!

Om ongeveer 15.00 uur maakt wethouder Frits Huis de winnaars van de loterij 
bekend. Er zijn diverse prijzen en de 
hoofdprijs is weer een waardebon voor een 
fi ets of een computer tablet. En er zijn 
weer vrolijke plantjes! Rond 15.30 uur is 
het programma afgelopen.

Doe allemaal mee en maak de 
Filmwijk schoner dan schoon!

18 mei: Bewonersavond Zorg & Welzijn

Wie heeft zorg nodig en wie 
biedt zorg aan?

U was uw boom aan het snoeien en 
viel van de ladder, uw pols gebroken. 
Wie zorgt nu voor u? Vereenzaamt 
uw buurman? Wie komt eens een 
praatje met hem maken? Heeft u 
hulp nodig bij uw geldzaken?

Op maandagavond 18 mei 2015 organiseert het Platform Filmwijk in samen-
werking met het Wijkteam Filmwijk een bijzondere interactieve avond over 
Zorg & Welzijn in de Filmwijk.

Wethouder Froukje de Jonge zal op die avond een van de sprekers zijn. Zij heeft 
Participatie, Werk en Inkomen in haar portefeuille en kan als geen ander ons 
motiveren mee te doen in de zorg en welzijn voor elkaar in de Filmwijk.  

U krijgt informatie over de veranderingen in wetgeving en praktijk per 1 januari 
2015. 
U maakt kennis met de mensen van het Wijkteam Filmwijk. Het Wijkteam helpt u 
één op één met uw vragen. Als zelfstandig wonen niet meer goed gaat. Als u hulp 
nodig heeft bij het opvoeden van uw kind. Als u voor uzelf of uw huisgenoot op zoek 
bent naar zorg en ondersteuning vanwege een beperking. 

Bovendien gaan we actief werken aan het versterken van het sociaal netwerk 
binnen de Filmwijk. 

Misschien wilt u zelf meedoen in een vrijwilligerspool om af en toe uw medemens 
in de Filmwijk te helpen? 

Kom ook op maandagavond 18 mei 2015 
naar het Filmwijkcentrum!
De avond begint om 20.00 uur!


