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Niguw in het Parkhuyst
sremexpressre
Parkhuys Almere, een inloophuis voor
ernstig zieken en hun naasten, organiseert
vanaf 16 februari een nieuwe activiteit:
Stemexpressie. Stemexpressie is een
vorm van improviserend klinken en
zingen, gericht op stembevrijding en
bevrijding van jezelf, om al klinkend bij
je pure authentieke expressie te komen.
Het verrassende is dat je met klank
diepe lagen van jezelf kunt raken. In
stemexpressie gebruik je je lichaam als
klankkast en door je lichaam te laten
klinken gaat dat wat in je leeft resoneren
en meeklinken. Onze stem is veel meer
dan alleen een communicatiemiddel. Het is
een bron van vreugde, van verwondering
en ontroering, van expressie, van
erkenning en heling. Yvonne van der
Zalm geeft stemexpressie in verschillende
vormen: stembevrijding, oerzang, helende
stem, jabber (helemaal zonder woorden).
Door stemexpressie word je opener en
kom je dichter bij jezelf.

Tekst en samenstelling: Rutger van Dijk

Voor meer informatie zie de website van
het Parkhuys (www.parkhuysalmere.nl).
Aanmelden is gewenst, de kosten zijn €
10.- per keer. Telefoonnummer: (036)
5354444.

Daarnaast is er sinds 24 februari een
haarstudio gevestigd in het Parkhuys.
U kunt bij Adri terecht voor pruiken en
haarwerkenr maar ook knippen behoort
tot de mogelijkheid. Haarverlies door
chemotherapie is ingrijpend. Behalve dat
je je lichamelijk niet goed voelt, verandert
ook je uiterlijk.

Het dragen van een pruik of haarwerk
kan je de mogelijkheid geven om je in
deze periode ook mooi te voelen. Met
persoonlijke aandacht, de juiste producten
en speciaal voor u gemaakte pruiken
en haarwerken, begeleidt Adri u graag.
Voorlopig elke laatste vrijdag van de
maand tussen 10.00 en 14.00 uur. U kunt
ook apart een afspraak met Adri maken
06-4213144L.

Het Parkhuys Almere is gevestigd op de
Bufruellaan 1.

Bedankt Wim!
Twaalf jaren heeft Wim van der Veldt
zich ingezet voor de Filmwijkkrant. Als
schrijvend redactielid, als bezorger,
als penningmeester, als werver van
adverteerders en als betrokken
wijkbewoner heeft hij een grote rol
gespeeld in het bestaan van onze unieke
krant. Geheel belangeloos heeft hij ervoor
gezorgd dat de Filmwijkkrant ook in 2072
verschijnt.

Wim blijft bezorger van de Filmwijkkrant,
dus als u hem ziet, zegt u dan net als wij:
bedankt Wim!
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Eline naar Kinderen voor
Kinderen Songfestival

Op 72 februari won de Filmwijkse Eline
(10) de Flevolandse Provinciale Finale van
het Kinderen voor Kinderen Songfestival.
Nu mag zij onze provincie op 25 maart
vertegenwoordigen in de landelijke finale!
Wij wensen haar veel succes.

Wijkagent op Twitter
Jeffrey Halsema, de wijkagent in Filmwijk,
begeeft zich tegenwoordig op Twitter.
Volg hem op @wijkag_halsema

Rectifcatie

In het vorige nummer van de Filmwijkkrant
is per ongeluk een verkeerde versie van
het artikel over de Paviljoens geplaatst.
Onze excuses hiervoor. U vindt de juiste
versie op onze website.
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Het wachten is beloond: busbaanbrug geopend

Op donderdag 26 januari is dan eindelijk de busbaanbrug tussen Filmwijk en Almere
Centrum officieel geopend. In het voorjaar start het verwijderen van de tijdelijke
busbaan en wordt de Stadswetering weer bevaarbaar. Tot die tijd zal de tijdelijke
busbaan nog dienst doen als snelle route voor de hulpdiensten. In oktober hoopt de
gemeente te starten met de bouw van de fietsbrug over de Stadswetering, het "kleine
broertje" van de verhoogde busbaan.

Almere City FC bedankt!
Op vrijdag 27 januari bezochten vele
bezorgers van de Filmwijkkrant en
de prijswinnaars van de'herken-de-
straat-quiz' uit het decembernummer
(Regina van Maris en Be Speelman)de
voetbalwedstrijd tussen Almere City FC

en FC Emmen (2-0). Wij bedanken Almere
City FC voor het beschikbaar stellen van
de kaarten!

Almere doet
9OOr naar
Floriade 2022
Almere is kandidaat om de Floriade in
2022 te organiseren. De kandidaatstelling
van Almere kan rekenen op brede steun
binnen de politiek, de kunstsector en
het bedrijfsleven. Almere wil zich verder
doorontwikkelen tot een'Green City',
waarbij het groen/stedelijke karakter nog
meer wordt benut. Een mogelijke locatie
voor de Floriade is de Weerwaterzone.
In oktober wordt bekendgemaakt welke
stad de wereldtentoonstelling in 2022
organiseert.


