
R
(vervolg Starring... Rutger van Dijk) 
Zo’n winkel op de hoek zal ook wel niet uit kunnen, 
maar los van de economische haalbaarheid, zou ik 
dat toch graag zien. 
Misschien kom ik nu als een oude zeur over, maar 
de parallelweg langs de Cinemadreef vind ik heel 
onplezierig, onoverzichtelijk, veel zijstraten en 
overal andere voorrangsregels.

En wat per se niet?
Het groen. Ik erger me aan de kaalslag, het rooien 
van bomen. Ik vind dat de gemeente van het 
groen moet afblijven en er geen kale bende van 
moet maken. Dat geldt voor heel Almere.

Wat vind je van de Floriadeplannen?
Ik weet niet of ik er voor of tegen ben. Het levert 
best wel kansen op voor de stad. Ik ben alleen 

bang dat de mensen die het regelen niet op hun 
taak zijn berekend. Het komt nogal amateuristisch 
over. En ik vind het ook een beetje een achter-
haald concept.

Wat vind je van de burgemeester?
Knap hoe hij vrouwen voor zich wint. Zonder 
gekheid, ik heb geen idee hoe hij zijn werk doet. 
Ik krijg niet zo veel van hem mee. Jorritsma vond 
ik zichtbaarder. Ik vind zijn colums in Almere 
Vandaag ook weinig persoonlijk. Hij zou er meer 
liefde in kunnen stoppen.

Zou je hier - in De Velden - blijven wonen 
als je de Staatsloterij wint?
Ik heb nog nooit een lot gekocht… En ik heb een 
hekel aan verhuizen. We zitten hier heerlijk. Nee, ik 
zou hier blijven. Misschien een huisje erbij, als geld 

dan toch geen rol speelt, in Griekenland of zo.

Mis je Filmwijk?
Missen? Nee, dat is overdreven. De ligging heeft 
voordelen maar ik mis het niet, hoewel we er altijd 
met veel plezier gewoond hebben. Mirte mist de 
wijk wel. Die wil het liefst bij Esther gaan wonen, de 
nieuwe eigenaar van ons oude huis.

Welke Filmwijker wil jij tippen voor  
Starring?
Iris le Noble, ons vroegere buurmeisje. Ze is 7 of 
8, maakt vlogs. Ik zou wel eens een kind aan het 
woord willen laten in deze rubriek om te horen wat 
die van Filmwijk vindt.

BouwRAI deel Filmwijk 
bestaat 25 jaar!
Feest op 22 en 23 september
Het BouwRAI-gedeelte in de Filmwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Voorjaar 
1992 diende deze wijk als woningbouwetalage, onder de titel ‘Grens-
verleggend Bouwen’. Opdrachtgevers en architecten werd gevraagd 
hun visie op wonen in de toekomst te geven. Een bijzondere wijk is het 
resultaat. Mede zo bijzonder doordat de straten, in tegenstelling tot de 
meeste nieuwbouwwijken, cirkelvormig – als een halve filmspoel – zijn 
aangelegd. In totaal werden 38 vernieuwende bouwprojecten met 588 
woningen, een school en een gezondheidscentrum gebouwd. 

Speciaal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de wijk wordt 
er een boekje uitgebracht, dat deze keer niet over de bijzondere 
architectuur gaat, maar juist de mensen in de wijk, met hun verhalen, 
aan het woord laat. 

Inmiddels wonen er al 25 jaar mensen in deze markante wijk. Bijzondere 
mensen, met ieder een eigen verhaal. Tijd om met zijn allen feest te 
vieren! 

Het feest wordt gehouden in het BouwRAI-gedeelte van de wijk, maar 
is natuurlijk een feest voor alle Filmwijkers!

Vrijdag 22 september
Vrijdag 22 september om 20 uur vindt de officiële opening van de festivi-
teiten plaats in basisschool Polygoon. Onder het genot van een drankje, 
hapje en muziek kun je genieten van de tentoonstelling met beelden van 
25 jaar Filmwijkhistorie. De toendertijd betrokken stedenbouwkundige 
Brans Stassen en landschapsarchitect Reinier Nijland komen vertellen over 
het ontstaan en ontwerp van de BouwRAI Filmwijk, en het eerste boekje 
25 jaar BouwRAI Filmwijk wordt aangeboden aan wethouder Froukje de 
Jonge en aan het eerst geboren Filmwijkkind (naar wie we nog op zoek 
zijn! Dus ben jij of is jouw kind geboren in april 1992, stuur dan een mail 
naar 25jaar@filmwijkalmere.nl. 

Zaterdag 23 september
De volgende dag, zaterdag 23 september, vinden er vanaf 13.00 uur ver-
spreid over het BouwRAI-gedeelte van de wijk allerlei activiteiten plaats. 
Als het lukt met organiseren trappen we de middag af met een optocht van 
klassieke auto’s door de wijk. En als je er op tijd bij bent mag je misschien 
wel meerijden in een van de oldtimers! 

Op het plein van de Polygoon zijn er leuke kinderactiviteiten en workshops  
voor alle leeftijdsgroepen. Er worden architectuurwandelingen onder 
begeleiding van een gids georganiseerd, en ook organiseren we weer een 
soort Filmwijkparade: de hele middag zijn er op een groot aantal locaties 
in de wijk muzikale optredens, exposities en workshops bij kunstenaars en 
andere creatieve Filmwijkbewoners thuis. Een gedetailleerde plattegrond 
is tegen die tijd beschikbaar, zodat je zelf een route langs alle deel nemers 
kunt plannen. In de Polygoon is beide dagen een tentoonstelling te bewon-
deren met archieffoto’s, -video’s en ander historisch materiaal. 

Aan het eind van de middag ontmoeten we elkaar bij de Polygoon voor 
een Grote Wijk Picknick. Het idee is dat iedereen zelf wat te eten en drinken  
meeneemt – vergelijkbaar met het jaarlijkse kerstdiner op de school – en 
we gezellig met elkaar eten en van elkaars gerechten kunnen genieten. 

De hele avond is er tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten met muziek van o.a. 
singer-songwriter Marijn Zwart en de Bertus Bigband. Rond 22.30 uur sluiten 
we het feestweekend af met een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd  
Filmwijklied.

Meer informatie? 
Like de speciale Facebook pagina: www.facebook.com/filmwijk25jaar en 
blijf op de hoogte! Hier kun je ook je eigen historische Filmwijk-foto’s / 
filmpjes / verhalen plaatsen.

Geen Facebook? Op de website van Platform Filmwijk vind je ook alles 
over het jubileum: www.filmwijkalmere.nl/25jaar 

Noteer 22 en 23 september vooral in je agenda!

Grote Wijk Picknick
Op zaterdagmiddag tussen 17 en 19 uur  organiseren we bij de  
Polygoon een Grote Wijk Picknick voor alle Filmwijkers. Maak 
kennis met je mede-Filmwijkbewoners en deel je verhalen onder 
het genot van een hapje en drankje!

pick·nick (de; m; meervoud: picknicks)  
Maaltijd in de openlucht waarvoor de deelnemers eten en drinken meenemen. 
Het kan op de grond en/of op meegebrachte meubels zoals klapstoeltjes. Op de 
grond wordt vaak een kleed, laken, of handdoek uitgespreid.

Het idee is dus dat iedereen zelf wat te eten en drinken meeneemt en 
we gezellig met elkaar eten en drinken en van elkaars gerechten kun-
nen genieten. We hopen op een grote opkomst. (Bij slecht weer doen 
we de picknick in de school.)
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