
Wat doen Filmwijkers in de zomer?
Waar brengen zij na een jaar hard
werken hun vakantie door? Wij
gingen de straat op, belden op

een aantal willekeurige adressen
aan en kwamen met onderstaande
verhalen terug op de redactie.
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Concrete plannen heeft Willy Pol nog niet,
maar waarschijnlijk trekt zij met man
en caravan richting Italië. Willy: 'Sinds
jaar en dag reizen we naar dit geweldige
land. Toscane is onze favoriet, met die
geweldige natuur en cultuur. Pisa, Lucca,
Siena en natuurlijk Florence: stuk voor stuk
oogverblindende steden. Ooit zijn we op
aandringen van de kinderen een keer naar
Spanje gegaan, maar dat land kon ons niet
bekoren zoals Italië dat doet.

'Wat is er nou mooier dan een
McDonald's op het strand?'
Zo brengen de Filmwijkers de zomervakantie door

Janny Nieland vertrekt
in juni met haar man
voor een drieweekse
vakantie naar Italië.
Ze bivakkeren in
een chalet aan de
Adriatische kust,
direct aan het
strand. 'Ik verheug
me er enorm op.
Lekker varen met
de speedboot, aan
het strand liggen,
winkelen en genieten
van de zon en het
lekkere eten. We
gingen in het verleden
ook al naar Italië,
naar het Gardameer,
maar dat hadden we

na verloop van tijd wel gezien. Datzelfde
geldt voor Friesland... Daarom proberen we
nu de Adriatische kust.'

Net als in andere jaren
trekken meneer en
mevrouw Bart er met
de caravan op uit.
Tegenwoordig blijven zij in
Nederland, maar tot enkele
jaren geleden gingen ze het
liefst naar Zuid-Duitsland.
In Nederland zijn Drenthe,
Gelderland en Limburg
favoriet. 'We vieren met
z'n drieën vakantie, want
ook de hond gaat mee.
Hij vindt het schitterend!
In het voorseizoen gaan
we graag naar Drenthe,
terwijl hartje zomer

Gelderland de voorkeur heeft.' Als
ex-vierdaagseloper gaat meneer Bart als
het even lukt kijken bij de derde etappe
van het wandelspektakel en moedigt hij de
duizenden lopers aan.

Het wordt een drukke zomer voor
meneer Kooijman en zijn vriendin.
'We beginnen met twee weken
Frankrijk, waar we in de Dordogne
familie bezoeken, rondtoeren en
van de natuur genieten. Later
gaan we een weekje naar Ruurlo
in Twente om te bekijken wat die
streek te bieden heeft. We maken
fietstochten en bezoeken musea.

In de nazomer tenslotte maken we een
autorondreis door Kroatië. We genieten van
strand, cultuur en natuur. Kroatië is een
prachtig land en de temperaturen zijn ook
in september nog prima.'

Peter Lamers verkeert nog in dubio over
de vakantie-bestemming : waarschijnlijk
worden het de Canarische Eilanden. Samen
met zijn kinderen (3 en 9) stapt hij in het
vliegtuig om op
de Spaanse
eilanden voor
de Afrikaanse
kust te
genieten van
het water, het
eten en de
vriendelijke
mensen.
Mochten de
Canarische
eilanden niet
doorgaan,
dan huurt Peter een huisje bij Centerparcs.
'De Eemhof ligt op een steenworp afstand
van Almere, maar je hebt toch het gevoel
er even helemaal uit te zijn. Bovendien is
er een fantastisch zwembad en vindt mijn
oudste kind het heerlijk om op forel te
vissen. Ook dat kan daar! Als het aan de
kids ligt, wordt het een tropische vakantie
op de Canarische Eilanden, want wat is
er nou mooier dan een McDonald's op het
strand??

Meneer en mevrouw Bekdemir grijpen de
zomer aan om vier weken naar Turkije
te reizen: het land waarin zij allebei zijn
geboren. De eerste twee weken brengen ze
door in hun eigen vakantiehuis in de buurt
van Bodrum (www.villa-sultan.nl), week drie
en vier worden benut om de ouders van
mevrouw Bekdemir aan de Zwarte Zee op
te zoeken. Daar genieten zij van de rust,
natuur en bergen in dit door toeristen

nauwelijks
ontdekte stukje
Turkije. Een
bakje doen in
het koffiehuis,
wandelen, samen
eten, picknicken
en's avonds
gezamenlijk
barbecueën. :,

Heerlijkl 'q

Er zijn nog
vele plekken
die we willen
ontdekken,
zoals het zuiden
met Napels en
Pompeii. De
komende jaren
moet dat ervan
komen!'

Het Kroatische eiland Pag wordt deze zomer
bezocht door Dini Verhagen en haar man.
Zij vertelt: 'In Duitsland ontmoetten we
enkele jaren geleden een Nederlands stel
dat ons enthousiast maakte voor Pag. Dit
jaar gaan we met z'n vieren die kant op.
Ik verheug me erg op de subtropische
weersomstandigheden, de palmbomen, de
witte zandstranden en de helderblauwe
zee. Ik ben
benieuwd
naar de lokale
keuken.
Ondanks
dat Kroatië
een relatief
goedkoop
land is, zijn
de prijzen de
afgelopen jaren
flink gestegen.
Dat mag de
pret echter niet
drukken: ik kijk
uit naar vier
zonnige weken.'

Wouter Tiemens hoeft niet lang na te
denken over zijn zomerplannen: hij gaat
met zijn brommer en een stuk of vier
vrienden richting Frankrijk. Ze zetten
hun tent op op een jongerencamping in
de buurt van de zee en dichtbij uitgaans-
gelegenheden. Frans spreekt Wouter niet

en ondanks het
gebrekkige
Engels dat
veel Fransen
spreken,
verwacht
hij geen
moeilijkheden.
Fijne vakantie!
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Nieuwe websate Geheugen
van Almere
Het geheugen van Almere (www.
geheugenvanalmere.nl), een website vol
verhalen voor en door Almeerders, heeft
een metamorfose ondergaan. Neem een
kijkje, lees de inspirerende verhalen
en ontdek je eigen stad (opnieuw). Ook
nieuwe bijdragen zijn van harte welkom!

Parkhuys lanceert website
voor Jongeren
Parkhuys Almere heeft sinds kort een
website die zich richt op jongeren die thuis
of in de directe omgeving te maken krijgen
met een ernstig ziektegeval. Wil je tips
hoe je om kunt gaan met je gevoelens of
verdriet of wil je eens praten met andere
jongeren die hetzelfde meemaken, bezoek
dan www.jongereninhetparkhuys. nl.

Zin in een origineel dagje uit
deze zomer?
Almere Veertje organiseert rondvaarten
en tochten met een elektrische trein door
Almere. Boot en trein vertrekken vanaf
de Esplanade, naast de schouwburg. Meer
info op www.almereveertje. nl

Tekst en samenstelling: Rutger van Dijk

Rondleiding bibliotheek
Op 11 juli en 15 augustus om 18.30
organiseert de bibliotheek rondleidingen
door'de nieuwe bieb'. Ontdek het
markante gebouw en de bijzondere
collectie!

Filmwijkkrant op
Twitter
De Filmwijkkrant heeft
sinds enkele maanden
een eigen twitteraccount:
@Filmwijkkrant. Volg ons
voor de laatste nieuwtjes
uit de wijk!

Mooie zomer
De redactie van de Filmwijkkrant wenst u

een prettige zomer(vakantie)! In oktober
vindt u een fonkelnieuwe editie van de
krant op de deurmat.

Op vrijdag 13 juli wordt een

buurtfeest georganiseerd door
kinderen, ouders en verschillende
organisaties die werkzaam
zijn in Filmwijk. Alle bewoners
worden van harte uitgenodigd
aanwezig te zijn. Het feest wordt
georganiseerd om de contacten in
de buurt te versterken en om het
vernieuwde buurtplein officieel te
openen.

jaarlijkse kerstmarkt van Caleidoscoop is
het plein opnieuw ingericht. Het plein heeft
nu een voetbalveld, een schommel, een
duikelrek, zitplekken en pleinstickers.

Programma

Op vrijdag 13 juli om 15.3O uur wordt
het buurtplein feestelijk geopend door
wethouder Peeters.

Van 15.15 tot 17.3O uur zijn er diverse
sport- en spelactiviteiten, is er een dj
en een markt met informatie en hapjes
en drankjes.

Welkom
Iedereen is van harte welkom op het
buurtfeest. Het is ook mogelijk om deel
te nemen aan de organisatie, zelf een
activiteit te organiseren, een marktkraam
in te richten of eten en drinken te
verzorgen. Mocht u vragen hebben of u

willen aanmelden dan kunt u dat doen via
het e-mailadres: buurtfeest@caleidoscoop.
asg-almere.nl.
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Een buurtplein voor iedereen
Op initiatief van basisschool Caleidoscoop
komen verschillende organisaties die
werkzaam zijn in de Filmwijk regelmatig bij
elkaar; Uk Kinderopvang, gemeente Almere
Stad-Oost, Tennissportpark Joymere, De
Schoor Welzijnswerk, Ymere, GoedeStede,
Sciandri, Platform Filmwijk en de politie.
Deze'kerngroep Filmwijk' wil kinderen en
jongeren iets bieden , zodat ze zich niet
vervelen en op positieve wijze invulling
geven aan actieve vrijetijdsbesteding. Eén
van de initiatieven is de aanleg van een
buurtplein aan het Walt Disneyplantsoen
BB, achter de Vomar. Met financiering van
de gemeente, een bijdrage van Ymere, de
opbrengst van een sponsorloop en de


