
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!

20



2 I POORTNIEUWS

Glas lekkere(!)
huiswijn

€.2,90

Runderhaasfilet 
met aardappelgratin, 

heerlijke groenten & paddestoelensaus

€.14,50

Free
Wi�

T. 036  - 848 1234
www.grandfetaria.nl

Open: 12.00-21.00u (Ma.gesloten)

 ®
Meer dan een cafetaria!

d aran etari ®
Meer dan een cafetaria!

d aran etari

6 I  k u n s t  e n  c u l t u u r

Tot eind oktober kunstroute

te zien in Natuurpark Lelystad

met werk van Mira Ticheler

7 I  k u n s t  e n  c u l t u u r

Sarah en Dewi spelen Nala

in musical The Lion King

8 I  l e z e n

Tweede Almeerse roman 

Aline van Wijnen verschenen: 

‘Liefde met gebruiksaanwijzing’

9 I  k I n d e r o p v a n g

Mannen in de kinderopvang

10 I  b a s I s o n d e r w I j s

Ontwikkeling identiteit van

het kind op eerste plaats bij

Montessorischool Cascade

11 I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Leerlingen Arte College pimpen

Artesjok Food & Drinks

12 I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Opening nieuwe vleugel MBO

en naamsverandering van

Groenhorst naar Aeres Almere

13 I  z o r g s c a l a

Poortkliniek viert 5-jarig

bestaan met gepaste trots

14 I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Stress relief yoga workshop

14 I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Tanden wisselen: van melk-

gebit naar blijvend gebit

15 I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Eva is barbier bij Salon Viable

15 I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Hart-Lopen met Annie Fabriek

16 I  b o u w e n

Kom 7 oktober naar de Grote 

Tiny Housing manifestatie 

bij het Homeruspark

18 I  b o u w e n

Hennie Tibben wilde

‘ontspullen’ en ging Tiny

wonen in Almere Poort

19 I  g r o e n

De Pampushout bruist van

de energie in de herfst

20 I  n I e u w  I n  p o o r t

Nieuw in Almere Poort

21 I  z o r g s c a l a

De zin en onzin van mondwater

22 I  o n d e r n e m e n

Een kijkje in de keuken van

New York Pizza Europalaan

23 I  w I j k a g e n t e n

Wijkagent Pieter Roeters

nu samen met collega

Hans Jansen in de wijk

24 I  b o u w e n

Update nieuwste deel van

Almere Poort: Stadstuinen

25 I  b o u w e n

Bestemmingsplan Almere 

Poort wordt geactualiseerd

26 I  z o r g  &  w e l z I j n

Oranje Huis in Almere Poort

in gebruik genomen

27 I  s t r a a t n a m e n

Lancelotstraat

28 I  v r I j e  t I j d

United Dance Almere:

professioneel, ambitieus   

en energiek!

29 I  n I e u w  I n  p o o r t

Dezelfde vertrouwde 

espressobar met een 

nieuwe naam: Take a Break

30 I  n I e u w  I n  p o o r t

Bettie Woord: een nieuw

gezicht bij De Schone Poort

31 I  s t a d  &  n a t u u r

Heropening Klokhuis en

vergroening Almere Poort

34 I  o n s  c a s c a d e p a r k

Ons Cascadepark

36 I  v r I j e  t I j d

Buurtcentrum Amerika zoekt

vrijwilligers op oproepbasis

37 I  w e l z I j n

Meet the Parents zet zich in

voor eenoudergezinnen in Poort

38 I  v r I j e  t I j d

Scouting Novo Mundo

timmert aan de weg

39 I  l e z e n

De Bende van Flevum

40 I  o n d e r n e m e n

Barista-service Heilig Boontje,

bureau Op Rolletjes 

en Adding Artist

41 I  a a n  t a f e l  b I j . . .

Espressobar Heilig Boontje

42 I  I n f r a s t r u c t u u r

De verbreding van    

de Hogering Almere

43 I  j o n g e  o n d e r n e m e r

Zoë is streetstyle fotografe

45 I  p o o r t b e w o n e r

Lenny uit Columbuskwartier

is veelgevraagd fotomodel

46 I  I n f r a s t r u c t u u r

Bewoners denken mee 

over ontwerp vrijliggend 

fietspad Achillesstraat

46 I  I n f r a s t r u c t u u r

Supermarkt Homeruskwartier

Centrum een stap dichterbij 

47 I  a c t I e v e  b e w o n e r

Prachtige Poortenaar 2016

Marloes Gijsbers overleden

48 I  c o l u m n

Dwars door de herfst in Poort

48 I  b e w o n e r s I n I t I a t I e v e n

Stichting VINDplaats Okerhof

49 I  b e w o n e r s I n I t I a t I e v e n

Poort blikt terug op 

een actieve zomer!

50 I  g e b o r e n

Geboren in Poort

Gefeliciteerd!

51 I  z w a n g e r s c h a p

Geboortecentrum Medi-Mere

biedt persoonlijke zorg

52 I  w e l z I j n

De Poort tot Muziek

52 I  w e l z I j n

APK voor je relatie

53 I  z o r g s c a l a

Nieuw bij de verloskundigen

van Zorggroep Almere:

het Hartjes Spreekuur

54 I  s h o p p e n

Grote Tiny Housing 

manifestatie en kermis 

bij de Homerusmarkt

63 I  c o l u m n

Dagboek van een huisarts



praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

• kleipakking

Pakking Universal 

Contour Wrap®

3 behandelingen E 265 

inclusief firming lotion 

t.w.v. E 30, nu ook met 

douchegel t.w.v. E 12

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

douchegelt.w.v. 4 12
cadeau bij pakking

Leuk van Lieke staat voor leuk en 
educatief speelgoed. Duurzaam 

speelgoed dat stimuleert en motiveert. 
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

www.leukvanlieke.nl

GRATIS bezorgd in Almere Poort. 

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

Geldig in onderstaande vestiging. Niet geldig i.c.m. andere 
acties of coupons. Bodemtoeslagen zijn van toepassing. 

Geldig t/m 31-12-2017. Couponnummer melden bij bestelling.

PIZZA 6.9925CM NY STYLE
BIJ BEZORGEN

Europalaan 820, ALMERE, 036-231 01 00

COUPON 446

Bij een luxe kuur gezichtsbehandeling:
gratis manicure

E 5E 5

2 porties patat met 2 snacks 
(kroket, frikandel of kaassouflé)
voor

2 porties patat met 2 snacks 
(kroket, frikandel of kaassouflé)
voor

GELDIG IN JANUARI & FEBRUARI GELDIG IN JANUARI & FEBRUARI GELDIG IN OKTOBER & NOVEMBER

Met deze coupon 
een gratis YDS gym-bag 

bij aanschaf van een 10-rittenkaart 
voor de Bootcamp

3 Pianoconcerten 
in de studio van 

MKMusic 
Mark Kirkenier

Entree per concert:
1 persoon:   115,-
2 personen: 120,-

Met deze coupon
50% korting

deze coupon is goed voor een heerlijke
espresso of cappuccino

SPA Manicure basis 
voor slechts 915,-

Combinatiebehandeling basis 
SPA Manicure met CND Shellac 

voor slechts 925,-

Nieuw in Flevoland maar al eeuwenoud: 

BLOEDZUIGERTHERAPIE

o.a. te gebruiken bij: 

• gewrichtsklachten

• oorsuizen

• storende littekens

 
35% korting

www.bloedzuigertherapiealmere.nl



praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

• kleipakking

Lokistraat 30

1363 WG Almere Poort

06-133 986 70

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

praktijknathaliejansen@gmail.com

www.praktijknathaliejansen.nl
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Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort
036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort
036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort
036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00
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Geldig in onderstaande vestiging. Niet geldig i.c.m. andere 
acties of coupons. Bodemtoeslagen zijn van toepassing. 

Geldig t/m 31-12-2017. Couponnummer melden bij bestelling.

PIZZA 6.9925CM NY STYLE
BIJ BEZORGEN

Europalaan 820, ALMERE, 036-231 01 00

COUPON 446
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Pedi-kuur praktijk Rose
medisch pedicure 

en schoonheidsspecialist

Poseidonsingel 38 (Ithaka)
1363 TR Almere Poort

036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

BLOEDZUIGERTHERAPIE 
ALMERE

ook inzetbaar bij: 

• ontstekingen

• slecht genezende wonden

• littekenverklevingen  

• spataderen

 
35% korting

voor 3 behandelingen per cliënt

www.bloedzuigertherapiealmere.nl
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06-514 435 45

www.ydsports.nl

www.facebook.com/YDSports

info@ydsports.nl

voor personal training, 

bootcamp en meer!
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Leuk van Lieke staat voor leuk en 
educatief speelgoed. Duurzaam 

speelgoed dat stimuleert en motiveert. 
Zelfs papa en mama spelen graag mee.

www.leukvanlieke.nl

GRATIS bezorgd in Almere Poort. 

3 Pianoconcerten in de studio van 
MKMusic – Mark Kirkenier
Eigen composities, met invloeden van 

licht klassiek, filmmuziek en easy-listening 
en bestaande nummers in een eigen jasje.

Op deze zondagen 
van 11:00 - 12:30 uur:

• 08 oktober 2017
• 12 november 2017 
• 10 december 2017

Adres: Zeussingel 41 
(‘Het Kanten Huis’)
1363 TM Almere Poort

06 - 453 825 43
www.mkmusic.nl

Openingstijden:

ma t/m do  08.00-17.00

vrijdag  08.00-23.30

Lazy Sunday 10.00-17.00
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Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort

06-303 949 05 | info@takeabreakalmere.nl

Geniet van een ontspannen basis SPA 
manicure (35 min.) en kom helemaal 
tot rust bij deze heerlijke behandeling 
voor de handen en nagels. Combineer 

deze behandeling met een kleur Shellac 
van CND, samen is dit slechts 925,-!

Gigantenstraat 6, 1363 TB Almere Poort

Alleen op afspraak. 06-208 137 36

jeannette@ladamenails.nl

www.ladamenails.nl
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i n f o @ a l m e r e p o o r t n i e u w s . n l

Uitblazen en nieuwe inspiratie opdoen
Soms denk ik met weemoed terug aan de allereerste uitgave 
van PoortNieuws, die verscheen in november 2011. Met 
32 pagina’s en zo’n vijftien onderwerpen. Daarna kwam 
die winter waarbij je door de laag sneeuw die over de 
bouwvlaktes lag, niet meer kon zien waar je je voet neerzette. 
Alleen de busbaan was schoon, die was toen nog open voor 
bouwverkeer. Natuurlijk is het geweldig, dat de afgelopen 

zes jaar in Almere Poort nog veel meer is gebouwd, dat er al 13.000 mensen in 
het stadsdeel wonen, die van alles ondernemen. En dat je nu de twintigste uitgave 
van dit blad in je handen hebt, met maar liefst 64 pagina’s nieuws, interviews, 
columns en informatie. Exclusief over Almere Poort! Maar voor mij betekent dit 
dubbel zo hard werken. Daarom moet je hier tot het voorjaar mee doen, tot die tijd 
ga ik uitblazen en nieuwe inspiratie opdoen.

Suzan Breedveld, uitgever n

 01  t/m 7 okt.: De Grote Tiny Housing 

manifestatie, zie pag. 16-17

 01 Start Mindfulness & Meditatie, Zen C. 

 03 Spreekuur Cultuurscout Poort

 03 PoortHuis: kinderkoken 6+
 04 Open Klokhuis: dierendag

 04 Start Koken v. mannen, bc De Ruimte

 07 Hart-Lopen & Ademhaling

 07 High Tea, Buurtcentrum Amerika

 08 Schilderen als meditatie, Zen Company

 08 Piano-huiskamerconcert MKMusic

 10 PoortHuis: kinderkledingbeurs

 13 Hart for Her: Meet en Beweeg

 14 Sterren Restaurant Kidzz

 15 Hart-Lopen & Looptechniek

 15 Archeo logiedag VINDplaats Okerhof

 15 Zingende rondleiding Klokhuis

 17 PoortHuis: sport en spel 4+
 18 t/m 22 okt.: Kermis, Homerusmarkt

 21 Hart-Lopen in het hier & nu

 22 Open Klokhuis: schilderen

 22 Chakra healing/meditatie Nathalie J.

 23 10 jaar TSC: trefbaltoernooi 

 24 10 jaar TSC: fundag

 25 10 jaar TSC: kidscup (voetbal) 

 25 Open Klokhuis: herfststukjes

 26 10 jaar TSC: Halloween dag

 29 Open Klokhuis: slijmerige spoken

 31 PoortHuis: herfstknutselen 4+
 31 PoortHuis: meidenclub 10+

 04  Night of the UDA stars (open podium)

 05 Mad Science Klokhuis

 05 Pidjet massage bij Take a Break

 07 Spreekuur Cultuurscout Poort

 07  PoortHuis: kinderkoken 9+
 07 Hart for Her: Natuurlijk in Evenwicht

 08 Open Klokhuis: lampions maken

 08 Workshop schilderen, bc De Ruimte

 11 Stress relief yoga workshop Zen Comp.

 11 Sint Maarten Optocht Cascadepark

 12 Piano-huiskamerconcert MKMusic

 14 PoortHuis: kidsbios en patat 4+ en  9+
 19 Goud van Oud, Golden Girls Creative St.

 19 Zingende rondleiding Klokhuis

 20 Aeres: Informatie-avond vmbo bl/kl

 21 PoortHuis: bouwmiddag 4+
 22 Open Klokhuis: surprises & dichten

 23 Aeres: Informatie-avond vmbo gl/hgl

 25 United Dance Almere: Pietendansfeest

 28 PoortHuis: pepernoten bakken 4+
 28 PoortHuis: meidenclub 10+
 29 Open Klokhuis: surprises & dichten
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 03 Mad Science Klokhuis

 05 Cultuurfonds On Tour bibliotheek Poort

 10 Piano-huiskamerconcert MKMusic

 13 Open Klokhuis: kerstknutselen

 14 Aeres: Open Huis MBO

 17 Zingende rondleiding Klokhuis

 17 t/m 20 dec.: Workshopdagen UDA

 20 Open Klokhuis: kerstknutselen

 22 Kerstdiner bij de levende kerststal

 24 Open Klokhuis: kerstkoekjes bakken

Evenementen vanaf januari 2018 

in Almere Poort mailen naar: 
redactie@almerepoortnieuws.nl
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Wij doen er alles aan om je op je 
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht 
vinden wij belangrijk, evenals een goede 
(mond)hygiëne en preventie.

Tandzorg Op Maat is een 
groepspraktijk van tandartsen en 
mondhygiënisten. Je vindt ons in 
gezondheidscentrum Vizier in Poort.

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl
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tot eind oktober kunstroute 
te zien in natuurpark Lelystad 
met werk van mira ticheler

De Kunstenaars Vereniging 

Flevoland realiseerde voor de 

dertiende keer een kunstroute  

in Natuurpark Lelystad – in 

samenwerking met Het Flevo-

landschap. Dit jaar is het thema 

IN. Acht kunstenaars hebben 

zich laten inspireren en een 

werk gemaakt waar je ‘in’ kunt. 

Survival-comedy
De zeespiegel stijgt en de wereld staat 
blank van Noord- tot Zuidpool. Wat 
overblijft is een handvol drenkelingen 
die zich vastklampen aan de restan-
ten van onze beschaving. MARE is een 
verrassende survival-comedy met het 
water oppervlak als lachspiegel.

Vis à Vis creëert in haar eigen origi-
nele buitentheater een wereld vol buiten-
gewone mogelijkheden, humor en ver-
rassingen. Betreed het terrein van Vis à 
Vis en maak je op voor een wonderlijke 
avond uit, compleet met spektakel-thea-
ter, livemuziek en desgewenst diner.

Weer en wind
Deze buitenvoorstelling leent zich uitste-
kend voor een zwoele zomeravond, maar 
ook bij weer en wind speelt de crew ge-
woon door en de tribunes zijn overdekt. 
Tip: neem je eigen dekentje en kussen 
mee voor op de tribune. 

Even los van de wereld
Kunstenares Mira Ticheler uit het Home-
ruskwartier in Almere Poort was meteen 
enthousiast toen het thema bekend werd. 
Haar werk ‘InCognito’ op de kunstroute 
is een cocon, waar je helemaal in kunt. 
Binnen kun je tot jezelf komen, even los 
van de wereld. Mira: “Ik was geïnspireerd 
door de blauwe vlinder. In Artis kun je 
zien hoe de nog natte vlinders uit hun co-
cons kruipen en hun eerste vlucht maken. 
De blauwe vlinder zit twaalf maanden in 
zijn cocon. Om vervolgens maar veertien 
dagen als vlinder te leven, het mannetje 

leeft zelfs maar vijf dagen. Ze leven zo 
kort, omdat ze geen tong hebben. Heel 
sneu eigenlijk, maar wat zijn ze prachtig. 
Ik maakte een schets van een levensgrote 
cocon in een boom. Later mocht ik zelf 
een locatie in het natuurpark uitzoeken, 
en ik vond precies de juiste plek. 

de natuur maakt het af
Om mijn ontwerp uit te voeren had ik 
specialisten nodig. Met mijn broer in 
Groningen heb ik het stalen frame gelast. 
Vervolgens werkte ik met een wilgen-
vlechter om de geschilde wilgentakken op 
de juiste manier te vlechten. Het hoefde 
niet helemaal strak. Je kunt nu van bin-
nen naar buiten kijken. De schapenwol 
kreeg ik van de schaapskudde die tijdens 
‘Slapen met de schapen’ op bezoek was 
in het Cascadepark. De natuurlijke om-
geving maakt het helemaal af. Op 2 juli 
was de opening en op 6 augustus een 
kunstdag, waarbij we veel bezoekers heb-
ben verrast. Bij mijn kunstwerk had ik die 
dag een harpist. De klanken over het wa-
ter gaven het geheel een magisch effect. 
Met acht werken is het een kunstroute 
van zo’n drie kwartier lopen rondom een 
meer. Bij elk kunstwerk is een tekst met 
uitleg, en je kunt ook zelf vragen beant-
woorden. Mijn vraag is: ‘Welk natuur-
fenomeen intrigeert jou het meest?’. Er is 
ruim parkeergelegenheid en met de bus 
kom je redelijk in de buurt van het park”. 
Dus: trek je wandelschoenen aan en kom 
deze maand nog kijken!

redactie n
www.flevokunst.nl

foto: Anna van Kooij
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Sarah en dewi spelen nala 
in musical the Lion king

Sarah en Dewi zijn dagelijks na schooltijd in de dansschool te vin-

den en dansen verschillende stijlen, waaronder showdance. Ze 

dansen de sterren van de hemel en dat vonden de juffen Sara en 

Eline van United Dance Almere ook, toen ze hen aanraadden om 

auditie te doen voor de rol van Nala in de musical The Lion King. 

Vanaf eind november kunnen we hen in het AFAS Circustheater 

in Scheveningen zien. Wij en zij kijken er enorm naar uit!

Sarah (10) en Dewi (9) kennen elkaar 
via de dansschool United Dance Almere 
aan de Europalaan. Ze zitten allebei in 
groep 7, Sarah op de Droomspiegel en 
Dewi op de Albatros. Drie keer deden 
ze auditie voor de rol van Nala, en twee 
keer werden ze niet gekozen. Sarah: “De 
jury, van Disney, vond ons bij de vorige 
audities nog te klein. De andere kandi-
daten waren ook echt heel goed, dus het 
was een verrassing dat wij nu voor cast 3 
werden gekozen. En dan ook nog allebei. 
Het zou echt rampzalig zijn als één van 
ons wel door zou zijn en de ander niet!” 
Dewi: “Op 31 mei werd bekend gemaakt 
welke vier meisjes en vier jongens wa-
ren geselecteerd. De voornamen wer-
den op alfabetische volgorde genoemd. 
Dus mijn naam als eerste. Ik was echt in 
shock, ik moest ervan huilen!” 

De moeders zijn ook opgelucht, en 
kunnen het vele op en neer rijden voor 
de repetities en straks de optredens ver-

delen. Sarah: “Straks hebben we natuur-
lijk niet dezelfde speeldagen, maar we 
zijn wel elkaars standby. Het is ongeveer 
een uur en een kwartier rijden en de re-
petities duren vier uur. Onderweg in de 
auto zingen we veel. Naast les in dansen 
krijgen we nu natuurlijk ook les in acte-
ren en zingen, en dat is heel leuk”.

disneyland
Dewi: “Mijn broertje van vijf zingt alle 
liedjes mee en hij noemt zichzelf Simba.
Hij zat op dansles, maar hij wil nu toch 
liever op voetbal. In de zomervakantie 
waren we in Disneyland Parijs, waar je 
ook figuren uit The Lion King tegenkomt. 
De vakantie was leuk, maar ik miste de 
dansschool wel”.

Bij avondvoorstellingen spelen ze tot 
de pauze en gaan dan naar huis. Alleen 
bij de matinee en tijdens de vakantie 
kunnen ze wel tot het einde blijven en 
zie je de jonge Nala op het einde met 

de hele cast het toneel op komen. Sarah: 
“De musical is heel anders dan de film. 
Nala zingt bijvoorbeeld mee met Simba. 
We hoeven niet in een leeuwenpak, wel 
in Afrikaanse stijl: met schmink en over 
het balletpakje een broek, een rokje en 
een corset. Het haar dragen we in twee 
knotjes en we hebben jazzschoenen aan”. 

Spannend
Dewi: “Het is best spannend. Er zijn 
1800 plaatsen in de zaal en vaak is de 
voorstelling bijna uitverkocht. Op een 
gegeven moment lopen we op een trap 
omhoog tussen het publiek. We leren de 
traptreden te tellen. Ook op het podium 
staan allerlei codes aangegeven voor 
de juiste plaatsen. Voor het publiek zijn 
deze markeringen onzichtbaar”.

Sarah: “Ik woon nu drie jaar in Poort 
en vind het hier heel gezellig. Er wonen 
veel kinderen en er zijn veel leuke zaken, 
zoals Monsters Kidswear, Wisse Sport 
& Lifestyle, IJspressi, De Heerlijkheid 
en New York Pizza. Het Klokhuis is ook 
leuk. Thuis en op school is iedereen even 
enthousiast. En bij United Dance Almere 
natuurlijk ook heel erg! We zijn daar 
echt één grote familie. We kennen ook 
Daley, die in The Bodyguard speelde”. 

najib Amhali
Sarah en Dewi waren te gast bij het pro-
gramma ‘Little big stars’ op vrijdagavond 
op RTL4, gepresenteerd door Najib Am-
hali. In dit programma laten kinderen 
hun talenten zien. Ze waren te zien in 
aflevering 2 op 15 september.

 redactie n

www.stage-entertainment.nl
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L E Z E N

Liefde met Gebruiksaanwijzing gaat 
over durven liefhebben, kunnen ver-
geven en leren omgaan met je ver-
leden. Feelgood op z’n best van een 
veelbelovende auteur. 

“Wat een mooi, integer, levensecht 
liefdesverhaal. Ik vond het echt heel 
ontroerend” 
Petra Kruijt

“De schrijfstijl van Aline van Wijnen 
vind ik heel fijn; lekker vlot!” 
Belessa.nl

Uitgegeven door Zomer & Keuning 
en te koop bij o.a. Stumpel, Bruna en 
Bol.com.

tweede Almeerse roman Aline van Wijnen 
verschenen: ‘Liefde met gebruiksaanwijzing’

Vorig jaar won Aline van Wijnen uit Europakwartier de schrijf-

wedstrijd van het tijdschrift Vriendin. Als resultaat hiervan werd 

haar debuut ‘Halsoverkop’ uitgegeven door Zomer & Keuning. 

Binnen korte tijd moest er een tweede oplage worden gedrukt.  

Aline kreeg de smaak te pakken en in augustus verscheen haar 

tweede roman. Wederom fictie, maar met herkenbare persona-

ges en situaties. En extra leuk: het speelt zich af in Almere!

dierbaar
Ik spreek Aline in augustus, een week 
nadat haar nieuwe boek is verschenen. 
We drinken thee bij HarborHouse, wat 
we heel toepasselijk vinden, omdat het 
één van de Almeerse locaties is waar de 
roman zich afspeelt. Aline: “Ik heb er 
bewust voor gekozen om deze horeca-
gelegenheden in het verhaal te noemen. 
Het zijn plaatsen waar ik zelf ook veel en 
graag kom. Ik voel me thuis in Almere 
en de stad is zo dierbaar voor mij dat ik 
erover wil schrijven. De personages uit 
mijn boek zijn fictief, maar in gedachten 
stel ik me precies voor waar de hoofd-
persoon Robin woont – in Almere Poort 
– en hoe zij leeft. In mijn fantasie leef 
ik met haar mee. Als je bezig bent een 
boek te schrijven, ga je een hele tijd elke 
avond met het verhaal in je hoofd naar 
bed en sta je er ’s ochtends weer mee op. 
Het wordt een deel van jezelf. 

Plezier
Ik schrijf omdat ik niet anders kan. Schrij-
ven geeft mij plezier. Ik heb verhalen in 
mijn hoofd die verteld moeten worden en 
zou deze ook voor mezelf opgeschreven 
hebben. Het leukste van het verschijnen 
in boekvorm vind ik het contact met de 
lezers. Romans zijn een fijn genre, met 
leuke lezeressen. Op Face book plaatste ik 
afgelopen zomer een vervolgverhaal en 
de mensen leefden echt mee met het ver-
haal. De uitgever stimuleerde mij hierin. 
Ik ben nog vrij nieuw in Face bookland, 
heb moeten leren om aan promotie te 
doen. Rijk word ik er niet van, maar ik 
geniet van het contact met lezers, met 
collega-schrijvers en met recensenten. 
We volgen elkaar. Als ik bezig ben met 
een nieuw verhaal, duik ik als het ware 
weer een beetje onder, dan kruip ik terug 
onder mijn steen.

Serieuzer
Mijn tweede boek is anders dan het eer-
ste, het is wat serieuzer. Ik ben heel be-
nieuwd wat de lezers ervan gaan vinden. 
Een mooi compliment van de uitgever  
was de opmerking dat ik literaire zinnen 
heb geschreven”. 

In een recensie is te lezen: “Eigenlijk is 
het net of je naar één van je vriendinnen 
aan het luisteren bent. Een vriendin bij 
wie het liefdespad niet over rozen gaat, 
die het vertrouwen in de echte liefde 
heeft verloren. En die knappe man? Zo-
als Max beschreven wordt, is hij gewoon 
de ideale man. Met één verslaving: het 
eten van Chokotoff”.

redactie n
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K I N D E R O P V A N G

mannen in de kinderopvang

Mannen in de kinderopvang hebben het, 
mede door recente voorvallen, moeilijk 
op dit moment. Het imago van mannelij-
ke pedagogisch medewerkers is de afgelo-
pen jaren niet verbeterd. Ruben Fukkink, 
hoogleraar Kinderopvang over de rol van 
mannen in de kinderopvang: “Er is geen 
enkele reden om mannen uit de kinder-
opvang te weren”. Hij is betrokken bij een 
onderzoek van Marleen van Polanen. “Als 
je kijkt naar het gevoel dat mannen en 
vrouwen hebben bij hun werk in de kin-
deropvang, vonden we geen verschil. Wel 
hebben we een aantal unieke eigenschap-
pen bij mannen geconstateerd. Ze hebben 
meer humor, zijn meer relaxed en hebben 
minder conflicten met kinderen”.

Spelenderwijs
Mannen laten kinderen graag spelender-
wijs dingen ontdekken. Wat voor veel 
vrouwen ‘iets stuk maken’ is, betekent 
voor hen eerder ‘iets uit elkaar halen’. Het 
principe van dingen uitproberen en er-

varingen opdoen ligt ze beter. Vaak zijn 
ze ook actiever. De omgang met mannen 
wordt vaak als ‘meer stoeiend’ omschre-
ven en in de communicatie zijn ze eerder 
direct. Voor kinderen heel verrijkend! Hoe 
meer verschillende stijlen zij ondervinden 
binnen de kinderopvang, des te groter de 
kans dat er een stijl bij ze past.

Het lijkt erop dat mannen zich extra 
moeten bewijzen in hun werk. Zij beste-
den grote aandacht aan hun werkzaam-
heden, doen dit net als hun vrouwelijke 
collega’s met passie en overtuiging, maar 
zijn toevallig man. En kunnen het gevoel 
hebben dat zij extra moeite moeten doen 
om het vertrouwen van ouders te winnen.

miquel en nino
Ondanks hun kwetsbare positie vertellen 
de mannen wel graag hun verhaal. Miquel 
Welles en Nino Winters van Het Vlaggen-
schip in Almere Poort werken met veel 
plezier bij de buitenschoolse opvang.

Miquel: “De toegevoegde waarde van 
mannen in de kinderopvang is eigenlijk 
hetzelfde als in een gezinssituatie. Kinde-
ren hebben zowel een vrouwelijk als man-
nelijk rolmodel nodig. Vergeleken met 
mijn vrouwelijke collega’s kan ik me soms 
op een andere manier inleven. Ik haal veel 
grapjes met de kinderen uit en die vin-
den dit ook ontzettend leuk. De kinderen 
komen snel naar mij toe, wanneer er bij-
voorbeeld iemand is gevallen. Ik heb een 
goede band met hen en heb misschien wel 
de ‘grote-broer-rol’ opgepakt”.

Sport en spel
Nino is het daar mee eens. Zijn ervaring is 
ook dat bij sport- en spelactiviteiten zijn 
rol van toegevoegde waarde is. “Jongens 
voetballen vaak liever met mannen dan 
met vrouwen! Wij hebben als man na-
tuurlijk al een bijzondere plek en aandacht 
van kinderen, omdat er vooral vrouwelij-
ke pedagogisch medewerkers zijn”.

Miquel vindt het belangrijk dat er meer 
mannen in de kinderopvang komen wer-
ken, omdat met name de jongens heel 
erg naar de mannen opkijken. Zij hebben 
toch een ander rolmodel voor de kinde-
ren. GO! Kinderopvang is het hier hele-
maal mee eens en stimuleert de toename 
van mannen in de kinderopvang. Zij 
zien ook dat het moeilijk is, maar vinden 
het wel erg belangrijk. Zij zijn trots op 
hun mannelijke medewerkers en hopen 
dat er in de toekomst een positieve groei 
is in de ontwikkeling van mannen in de 
kinderopvang. n

Binnen de kinderopvang wer-

ken nauwelijks mannen. Dat 

staat in schril contrast met het 

buitenland. GO! Kinderopvang 

vindt de rol van mannen in de 

kinderopvang juist van grote 

toegevoegde waarde. 

Kom ook kennismaken met de 
opvang bij Het Vlaggenschip

Opvang van 0 tot 12 jaar

David Livingstonestraat 121

036-536 99 03

www.go-kinderopvang.nl
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ontwikkeling identiteit van 
het kind op eerste plaats bij 
montessorischool cascade

Sinds 1 mei heeft Montessorischool Cascade aan de Nederland-

hof in het Europakwartier een nieuwe schoolleider, Marco 

Dekker. Als ervaren ‘onderwijs-ondernemer’ ging hij, samen met 

het team, meteen enthousiast aan de slag. Hij heeft de ambitie 

om Cascade verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten in 

de wijde omgeving. “Bij Cascade gaat de ontwikkeling van de 

identiteit van het kind gepaard met hoge en goede resultaten, en 

niet alleen op gebied van taal en rekenen”. 

op de fiets
Dat Marco Dekker sportief is, bewijst het 
feit dat hij zo’n drie keer per week van-
uit Amsterdam op de fiets naar Cascade 
komt. “Op de fiets kan ik mijn gedachten 
ordenen, of even helemaal uitschakelen, 
en zo kom ik met een fris hoofd op mijn 
werk aan”. Marco wilde eigenlijk ge-
schiedenisleraar worden. Hij haalde zijn 
propaedeuse bij de Pabo in Amsterdam 
en is daar gebleven. “Ik wil graag ken-
nis delen en benutten. Voor de klas staan 
ging me goed af”. Veertien jaar werkte 
hij als leerkracht bij basisscholen in 
verschillende buurten van Amsterdam. 
Daarna werd hij directeur op een school 

in Duivendrecht. “Deze school had bijna 
het predikaat ‘zwakke school’. Samen met 
een ambitieus team heb ik deze school in 
hoog tempo op niveau gebracht”. 

veel ontdekken
Ondertussen bedacht hij een nieuw 
schoolconcept en won hiermee de derde 
prijs bij de Amsterdamse scholenwed-
strijd. Zijn ‘Klein Amsterdam’ wordt ge-
realiseerd in Amsterdam Noord. “Naast 
mijn reguliere werk was ik daar adviseur 
onderwijs en adviseur organisatie. Ik vind 
het enorm leuk om deel uit te maken van 
het creatieve proces. De tools die ik daar-
bij heb opgedaan, kan ik goed gebruiken. 

Het concept van ‘Klein Amsterdam’ gaat 
uit van veel ontdekken, veel naar bui-
ten gaan. De school is onderdeel van de 
buurt, kinderen gaan de buurt in om te 
begrijpen waar ze wonen. Welke restau-
rants zijn goed? Welke vissen zwemmen 
in de sloot? In Amsterdam zijn 400 cultu-
rele instellingen gratis te bezoeken, deze 
kunnen je leven verrijken”.

Prettige sfeer
In Almere Poort ziet Marco een fijne om-
geving voor kinderen om zich in te ont-
wikkelen. “De architectuur en voorzie-
ningen zijn interessant, en de weidsheid 
is mooi. Almere heeft een fijne mix van 
verschillende culturen. De kinderen op 
Cascade zijn spontaan en zorgzaam naar 
elkaar toe. Er heerst een prettige sfeer en 
er is plek voor eigen ideeën. Mijn op-
dracht hier is vrij simpel: de school moet 
groeien en daarbij haar Montessori-ka-
rakter behouden, liefst verdiepen. Een 
voorbeeld hiervan is kosmisch onderwijs 
– het verkennen van de wereld om je 
heen.  Ga eens onder een eik zitten, het 
theater in, kijken bij een fietsenmaker. 
Het begint met dingen uit het dagelijks 
leven om je heen, en steeds verder weg”.

Met gemiddeld 20 leerlingen zijn de 
groepen bij Cascade relatief klein. “Maar 
veel belangrijker is de kwaliteit van de 
leerkracht. Bij ons blijven alle leerlingen 
over, de pauzes zijn ruim en er zijn twee 
vrije middagen. Dit geeft lucht aan de 
leerkrachten en de leerlingen”.

redactie n

www.montessorischoolcascade.nl

JOUW KRACHT,
JOUW KEUS.
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Leerlingen Arte college pimpen 
Artesjok Food & drinks

Tijdens de derde Arte-week van het afgelopen schooljaar in juli 

nam een groep leerlingen van het Arte College het tegenover 

de school liggende Artesjok flink onder handen. De lunchroom 

was al populair onder de leerlingen en leerkrachten, maar de 

ruimte bood mogelijkheden voor een creatieve upgrade. De ei-

genaren, Leon en Marlou, zijn er erg blij mee. Missie geslaagd!

verwachtingen overtroffen
Drie keer per jaar vinden op het Arte Col-
lege projectweken, de zogenoemde Arte-
weken, plaats. Hiervoor worden uitda-
gende projecten in de buurt gecreëerd. 
Artesjok Food & Drinks leende zich hier 
uitstekend voor. Als café tegenover het 
schoolgebouw heeft het een grote aan-
trekkingskracht op leerlingen en perso-
neel van het Arte College. En de grote 
ruimte bood veel mogelijkheden om deze 
nog leuker te maken. Gelukkig gingen de 
eigenaren van het café, Leon en Marlou 
Mathijssen, hierin mee en stonden ze open 

voor een grote make-over van hun zaak. 
“Het resultaat heeft alle verwachtingen 
overtroffen. Wat hebben de leerlingen er 
veel creativiteit en energie ingestopt. Onze 
kleine gasten kunnen nu nog fijner spelen 
terwijl hun ouders genieten van een hapje 
en drankje”. Naast de speelruimte zijn ook 
de ramen en het krijtbord dat buiten staat 
aangepakt, zodat de nieuwe look bijna 
niet gemist kan worden.

blijvend resultaat
De tien havoleerlingen kregen artistieke 
begeleiding van Mira Ticheler, beeldend 

School voor vwo, havo en vmbo

Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere Poort

(036) 767 07 00, www.artecollege.nl

kunstenaar uit de buurt, met ondersteu-
ning van docenten Patrick Gommers en 
Stefan Werkhoven. Mira: “Vanuit het 
Arte College is het project met veel en-
thousiasme gevolgd. Productieleider An-
drea Astbury vindt het resultaat, en het 
feit dat het blijvend is, verbluffend”.

Hoe kun je in vier dagen tijd een 
complete metamorfose bewerkstelligen? 
Mira: “De leerlingen zijn eerst gaan 
brainstormen en schetsen gaan maken. 
Een leuk idee is stap één, maar ze moes-
ten meteen ook nadenken over de reali-
satie ervan. Groepjes leerlingen ontston-
den. Zij presenteerden hun ontwerpen 
aan de eigenaren. De ramen werden be-
plakt met gekleurde, transparante folies, 
geknipt in de vorm van een skyline van 
opvallende gebouwen in Almere Poort.

chillplateau
In de speelruimte wilden de leerlingen de 
hoogte benutten. Een chillplateau voor 
grotere kinderen leek hen geweldig. Bij 
de Gamma gingen ze kijken wat er nodig 
was en of dat paste binnen het budget. 
Helemaal gelukkig kwamen ze melden 
dat Gamma hun 10% korting wilde ge-
ven. Er kwam veel uitzoekwerk bij kijken. 
Hoe bouwen we dit stevig en veilig? Hoe 
hoog moet de reling worden, wat is de 
juiste afstand tussen de spijlen? Hoeveel 
planken zijn er precies nodig? Een docent 
en een vader met technische aanleg wer-
den geraadpleegd. Kussens en zitzakken 
van Marktplaats maakten het geheel af.

Beneden in de speelruimte werd een 
krijtmuur gemaakt en erg leuke wand-
rekken van oude skateboards. De lokale 
webshop ‘Leuk van Lieke’ leverde nieuw 
speelgoed. Op de vrijdag na afloop kwa-
men de leerlingen terug om het aan hun 
ouders te showen. Ze glommen van trots, 
en terecht”.

redactie n
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onder één dak
De afgelopen periode is er voor Aeres 
VMBO Almere en Aeres MBO Almere 
veel veranderd. Naast de naamsverande-
ring, is de bouw aan de nieuwe vleugel 
in Almere Poort vast niet onopgemerkt 
gebleven. In totaal is er circa 2.900 m² 
bijgebouwd. Het Aeres VMBO en het Ae-
res MBO zitten nu onder één dak aan de 
Heliumweg 1 in Almere Poort.

De uitbreiding is herkenbaar als een 
nieuw, zelfstandig deel van het gebouw, 
maar staat tegelijk zowel inhoudelijk 
als functioneel in directe, open verbin-
ding met het VMBO-gedeelte. De nieuwe 
vleugel heeft zes praktijklokalen voor de 
MBO-opleidingen, veertien theorieloka-
len, een collegezaal, openleercentrum, 
verschillende spreekkamers, werkkamers, 

een vergaderzaal en zelf-studieruimtes.
Bij het ontwerp van het nieuwe deel  van 
het gebouw is over alles nagedacht, want 
bij Aeres Almere staat duurzaamheid 
hoog in het vaandel. In de nieuwe vleu-
gel wordt in alle lokalen gewerkt met 
led-verlichting en wordt de temperatuur 
verzorgd door een duurzame luchtcircu-
latie. Een deel van het dak is voorzien 
van zonnepanelen. Dit schooljaar wordt 
er ook een windmolen geplaatst. 

openingsweek
Hoewel de nieuwe vleugel al in gebruik 
is genomen, kan een feestelijke opening 
niet uitblijven. Deze officiële openings-
week vindt plaats in de week van 6 tot 
en met 14 oktober en heeft als thema ‘De 
duurzame stad’.

Aeres mbo Almere opleidingen
De nieuwe vleugel wordt gebruikt voor 
de Aeres MBO Almere opleidingen Dier-
verzorging, Paardensport en -houderij, 
Groene Ruimte, Bloem- en Groen-stylist, 
Toegepaste Biologie en de nieuwe oplei-
ding Food & Lifestyle. 

De nieuwe opleiding Food & Lifestyle 
ging dit jaar voor het eerst van start. Ge-
durende de drie schooljaren komen alle 
aspecten van de voeding van mensen 
aan de orde: hoe het voedsel is gepro-
duceerd en verwerkt, de keuze van het 
voedsel, de manier waarop we het nutti-
gen, de verwerking van het voedsel door 
het lichaam en het effect van voeding op 
de gezondheid. 

Aeres VMBO en Aeres MBO Almere  n

opening nieuwe vleugel mbo 
en naamsverandering van 
Groenhorst naar Aeres Almere 

Sinds 2003 is dé school die stad en natuur verbindt niet meer 

weg te denken uit Almere en omstreken. De school is gestart 

onder de naam Groenhorst College. Met ingang van dit school-

jaar is dit gewijzigd naar de namen Aeres VMBO Almere en 

Aeres MBO Almere. 

V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Open Huis mbo 
donderdag 14 december
19.00 - 21.00 uur

Voorheen Groenhorst Almere

Heliumweg 1, Almere, 
www.aeresmbo-almere.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Informatieavond vmbo voor 
leerlingen groep 7 en 8
Maandag 20 november 19.00 - 21.00 uur (BB en KB)

Donderdag 23 november 19.00 - 21.00 uur (GL en HGL) 

 

Voorheen Groenhorst Almere

Heliumweg 1, Almere, 
www.aeresvmbo-almere.nl

Vergadering, studiedag 
of een andere zakelijke 

bijeenkomst?
Complete lunch met 

diverse luxe belegde broodjes, melk, 
karnemelk en verse jus d’orange

5 7,95 per persoon. 
In overleg bezorging mogelijk.

06-416 012 38  www.lunchtijdalmere.nl
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Uniek communicatiecentrum
Als logistiek manager is Rachel de Voer 
onder meer verantwoordelijk voor het 
communicatiecentrum, dat zich op de 
derde verdieping van de Poortkliniek be-
vindt. Alle telefoontjes van en naar naar 
de vier vestigingen van Medi-Mere ko-
men hier binnen. “Deze worden beant-
woord door onze doktersassistenten. Zij 
beschikken over veel kennis om patiënten 
te woord te staan. Ze zijn goed in staat 
om een inschatting te kunnen maken van 
wat nodig is. Patiënten kunnen vertrou-
wen op het advies van de assistent”.

continuiteit van zorg
Rachel vervolgt: “Het succes van Medi-
Mere schuilt mede in de continuïteit. 
De twee huisartsen van het eerste uur, 
Sharda Das en Bart Elsen, zijn onze vi-

sitekaartjes. Bij afwezigheid worden zij 
vervangen door langdurige waarnemers. 
Patiënten krijgen dus zoveel mogelijk  
vertrouwde gezichten te zien. We zijn een 
innovatieve praktijk en durven kennis en 
kunde te delen met collega-praktijken”. 

Actief in de buurt
Medi-Mere is ook actief in de wijk, laat 
zich graag zien bij evenementen zoals 
Festival Poort Sociaal en is sponsor van de 
introductieweek van studenten in Almere 
en van sportevenementen zoals de 30 van 
Almere en de Nationale Diabetes Chal-
lenge van de Bas van de Goor Stichting.

Goede samenwerking
De Poortkliniek is natuurlijk veel breder 
dan de huisartsen van Medi-Mere alleen. 
Het gebouw biedt andere zorgaanbieders 

alle ruimte en de mogelijkheid tot goede 
samenwerking en snelle terugkoppelin-
gen. Voor de patiënten is het niet alleen 
handig dat allerlei consulten en hande-
lingen onder één dak, in de wijk, plaats 
kunnen vinden, maar ook dat verschil-
lende disciplines makkelijk onderling 
kunnen schakelen en overleg plegen. 

breed aanbod
Van begin af aan bevinden zich in de 
Poortkliniek ook de apotheek, de fysio-
therapeuten van Fysio-Mere, de tandarts-
praktijk Tandmere, de diëtist Simpl. Food, 
huidtherapie Derma Quality, Logopedie 
Flevoland en kinderpraktijk de Calei-
doscoop. Na verloop van tijd breidde het 
aanbod zich verder uit. De verloskundi-
gen van Geboortecentrum Medi-Mere en 
Rondom Podotherapie namen hun intrek. 
Ook het Flevoziekenhuis maakt dankbaar 
gebruik van de mogelijkheid om met po-
liklinieken in de Poortkliniek dichterbij de 
patiënt te zijn. Iedere ochtend tussen acht 
en tien uur is het Flevolab aanwezig voor 
bloedafname en afgeven van materialen.

Feestelijk
Rachel: “Met zijn allen zijn we best een 
beetje trots op wat we hebben bereikt, 
en dit willen we vooral vieren met onze 
patiënten, zonder wie wij de ontwikke-
lingen van de afgelopen vijf jaar niet 
hadden kunnen maken. In de week van 
16 oktober zal de Poortkliniek feestelijk 
versierd zijn en wordt eenieder die bin-
nenkomt, getrakteerd op een lekker hap-
je. Ondertussen werken we gewoon door, 
maar wel met een feestelijk tintje”.

redactie  n

Poortkliniek viert 5-jarig 
bestaan met gepaste trots

Eind augustus 2012 verhuisde huisartsenpraktijk Medi-Mere 

van de tijdelijke locatie aan de Duitslandstraat naar het riante 

gebouw van de Poortkliniek aan de Beneluxlaan. Hier kregen 

de praktijken alle ruimte om, samen met het stadsdeel in ont-

wikkeling, verder te groeien. De Poortkliniek, met alle geboden 

services, vervult een belangrijke functie voor Almere Poort en 

de regio. Een terugblik met logistiek manager Rachel de Voer.

Z O R G S C A L A

Rachel de Voer, logistiek manager bij Medi-Mere, laat op het dakterras 
van de Poortkliniek zien hoe ideaal de ligging midden in de wijk is.

Het communicatiecentrum in de 
Poortkliniek is uniek in Nederland



Stress relief yoga workshop

Er was veel animo voor 
de stress relief yoga 
workshop bij Zen Com-
pany op 10 september. 
Een unieke workshop 
die zorgt voor bewust-
wording, ontspanning, 

positief denken, omgaan met stress en in-
nerlijke rust. Tijdens de workshop wordt 
aandacht besteed aan het waarnemen en 
loslaten van spanning en stress door mid-
del van een lichte vorm van yoga, adem-
halingstechnieken, zelf-massage-technie-
ken, medi ta tie en voorkomen van stress.   

Sigrid: “Ik vond de workshop heel 
waardevol. Informatief maar ook heel 
praktisch en ontspannend. De hele dag 
voelde ik me ontspannen en door de tips 
kan ik nu wat makkelijker afstand ne-
men in voor mij stressvolle situaties. Dus 
dat is heel fijn. Ik wil er ook zeker verder 
mee. Jullie deden het ook heel leuk, per-
soonlijk en niet zweverig”.

Murat: “Bedankt voor de mooie och-
tend. Toen ik binnen kwam voelde ik al 
een relaxte sfeer. Het was een nuttige 
workshop met een goede verdeling in 
stukje theorie en oefeningen. Openheid, 
oprechtheid en vooral de passie van jul-
lie was ook te voelen, waardoor gelijk 
een vertrouwde sfeer ontstond. Zeer 
nuttige workshop die je makkelijk kunt 
toepassen in het dagelijkse leven”.

Jeroen: “De ontvangst van de zen sis-
ters was heel fijn, in de ruimte heerste 
een ontspannen sfeer en alles was goed 
voorbereid. De informatie o.a. over stress 
en wat yoga kan doen in combinatie met 
meditatie en yoga-oefeningen heeft mij 
inzichten gegeven hoe ik meer balans 
kan krijgen in mijn leven. Het heeft mij 
in de goede richting gestuurd”.

11 November is er wederom een stress 
relief yoga workshop :-) 

Amanda de Bruin, Zen Company n

www.zencompany.nl
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Het melkgebit bestaat in totaal uit twin-
tig tanden en kiezen. Net na doorbraak is 
het glazuur nog heel zwak, waardoor het 
vatbaarder is voor tandbederf en tand-
erosie. Daarom is extra aandacht voor de 
mondgezondheid bij kinderen van groot 
belang.
 
de basis voor het blijvende gebit
Als het melkgebit niet goed verzorgd 
wordt, kunnen er allerlei problemen 
ontstaan. De blijvende tanden worden 
aangetast en als melktanden vroegtijdig 
verloren gaan, kan dit ruimteproblemen 
en scheefstand veroorzaken in het blij-
vende gebit. Gemiddeld genomen kan 
een kind vanaf zijn tiende jaar zelfstan-
dig poetsen. Tot die tijd heeft het zeker 
ondersteuning nodig! 

Wiebeltand
Het wisselen van tanden en kiezen is 
voor een kind vaak een spannende ge-
beurtenis. Een ‘wiebeltand’, die nog niet 
helemaal los komt, kan vervelend zijn 
bij het eten of poetsen. Poets deze tand 
voorzichtig. Als het eerste puntje van de 
blijvende tand of kies doorkomt, poets 
dit dan ook extra goed. Het glazuur van 
een net doorgekomen tand is nog niet 
uitgehard. De eerste blijvende kiezen ko-
men door achter de laatste melkkiezen. 

Op de kauwvlakken zitten vaak diepe 
groeven, waar bacteriën zich ophopen. 
Geef deze plekken extra aandacht tijdens 
het poetsen.

bezoek aan de tandarts
Het is belangrijk dat je je kind al op jon-
ge leeftijd meeneemt naar de tandarts. 
De meeste kinderen gaan vanaf twee 
jaar. Zo kun je je kind op spelenderwijze 
kennis laten maken met de tandarts en 
wordt het tandartsbezoek al snel als heel 
normaal ervaren. Het team van Tand-
heelkundig Centrum Almere Poort bege-
leidt jou en je kind om een gezond gebit 
te verkrijgen en te behouden. Er is een 
leuke poetsdraak aanwezig in de praktijk 
en de kinderen krijgen altijd een leuke 
verrassing achteraf! Voor meer informa-
tie of vragen ben je van harte welkom 
bij ons in de praktijk. Bovendien is er de 
mogelijkheid je direct aan te melden via 
onze website: www.tcap.nl n

Tandheelkundig Centrum Almere Poort
Homeruslaan 100 | 1363 TA Almere Poort
036-536 90 79 | www.tcap.nl | info@tcap.nl

tanden wisselen: van melk-
gebit naar blijvend gebit

De ontwikkeling van het melkgebit gebeurt al tijdens de zes-

de week van de zwangerschap. De eerste tandjes verschijnen 

meestal als het kind tussen de vijf en acht maanden oud is. Uit-

eindelijk worden de melktanden allemaal vervangen door blij-

vende tanden. Toch is het erg belangrijk om het melkgebit goed 

te onderhouden, om ontstekingen en gaatjes te voorkomen.
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Eva is barbier bij Salon viable

Hart-Lopen met Annie Fabriek

Sindsdien maken veel heren die bij Salon 
Viable komen om geknipt te worden, een 
afspraak bij Eva. “Natuurlijk kunnen we 
allemaal heren knippen. Maar de barber-
corner is exclusief. Na de kappersschool 
heb ik nog een speciale cursus barbier 
gevolgd, omdat ik het leuk vind om he-
ren te knippen”. Op het ‘menu’ vind je 
naast knippen natuurlijk ook scheren 

en het trimmen van baard of snor, een 
hoofdhuidmassage en styling. Eva werkt 
afwisselend met de schaar, tondeuse en 
het barbiersmes. “Dat is gelukkig nog 
nooit misgegaan!”

De haarproductlijn voor heren bij Sa-
lon Viable is American Crew. Eva: “Deze 
producten zijn gebaseerd op de hoofd-
huid, terwijl damesproducten zijn ge-
baseerd op het haar, omdat dit vaak is 
gekleurd”.

Heren worden in de watten gelegd op 
een manier die bij ze past. Ze kunnen 
kiezen voor de ‘hot towel shave’, krijgen 
een whisky geserveerd, hebben even een 
moment voor zichzelf. “Maar heren hou-
den vaak ook van ‘no nonsense’, hebben 
aan weinig woorden genoeg. Bij mij zijn 
ze aan het juiste adres. Ik focus ik me 
graag alleen op het haar en geef graag 
een stuk ontspanning mee”. En heren zijn 
sneller klaar. Afhankelijk van de behan-

De barbier, een eeuwenoud 

beroep, is weer helemaal in 

opkomst. En dat is niet zo gek. 

Mannen verdienen hun eigen 

speciale behandeling. Ook Sa-

lon Viable aan de Beneluxlaan 

heeft al sinds een tijdje een 

‘barber corner’.

deling kunnen ze binnen een half uur 
weer helemaal strak naar buiten gaan.

redactie  n

www.salonviable.nl/barber

Op een zaterdagochtend in de 

zomer neem ik deel aan een 

les Hart-Lopen op het Almeer-

derstrand door Annie Fabriek. 

Er is geen betere manier om erachter 
te komen wat deze lessen nu precies 
inhouden, dan om zelf mee te trainen. 
Gelukkig zijn de lessen geschikt voor 
alle niveaus. De deelnemers hebben dan 

ook allemaal een verschillende achter-
grond en verschillende doelen. Annie: 
“Ik coach topsporters, zoals een triatleet, 
maar evengoed beginners en mensen die 
bijvoorbeeld vanuit een burnout heel ge-
doseerd gaan bewegen. Bij deze les gaan 
we niet veel kilometers maken. Het gaat 
erom dat je plezier krijgt in het hardlo-
pen, dat je je bewust wordt van je tech-
niek. Met deze ervaring kun je zelf weer 
verder. Die kilometers of die mooie tijd 
volgen dan bijna vanzelf”.

We joggen van Poortdok, het meeting-
point, naar Strandbad Duin. Al lopend 
geeft Annie ons de opdracht om verschil-
lende technieken te proberen. “Ik vertel 
niet hoe je je voet moet plaatsen en af-
wikkelen, dat is voor iedereen verschil-
lend. Maar ik maak je ervan bewust hoe 
je loopt”. We lopen over het fietspad en 
door het zand, om het verschil te ervaren. 
Op het strand gaan we in een kring staan 
voor de warming-up. En dat is de zon-
negroet. “De zonnegroet heeft eigenlijk al 
het rekken en strekken voor de warming-
up en de cooling-down in zich”.

Vervolgens lopen we een aantal rond-
jes in eigen tempo, van boom naar boom. 
Met de opdracht om op onze ademhaling 
te letten. “Met een neusademhaling her-
stel je sneller na het rondjes hardlopen. 
Je hartslag gaat sneller omlaag en je 
ademhaling wordt sneller rustiger”.

Bij het laatste onderdeel van de les 
gaan de schoenen uit. Met blote voeten 
lopen we zwijgend over het strand en 
proberen ons daarop te focussen.

Wat een fijne en waardevolle les was 
dat, ik ben helemaal om!

redactie  n
www.hart-lopen.nl
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Diverse huisjes van de ideeënprijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny 

House in Almere!’ worden nu gebouwd. Vanaf 30 septem ber zijn 

er activiteiten en op zaterdag 7 oktober is de afsluiting van deze 

week. Je bent de hele week van harte welkom. Tijdens de Grote 

Tiny Housing manifestatie kun je de BouwEXPO Tiny Housing 

bezoeken en tijdelijk extra huisjes bewonderen, geselecteerd door 

Stichting Tiny House Nederland. Er is een uniek aanbod met alles 

over Tiny Houses, Tiny bouwen en Tiny leven. 

naar de Grote tiny Housing 

manifestatie bij het Homeruspark

kom  7 oktober

Grote tiny Housing manifestatie
In Almere zagen we deze trend ook  en 
daarom werd al in 2016 de grote idee-
enprijsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny 
House in Almere’ georganiseerd. Met de 
BouwEXPO Tiny Housing onderzoekt 

Waarom tiny Housing
Wat heb je nu echt nodig? Weet je het 
nog? Vroeger als kind droomde je van 
later: huisje, boompje, beestje. Het huis 
dat daar in voorkwam, werd steeds gro-
ter. We kregen steeds meer wensen. Maar  
wil je dat nog steeds? Een deel van de 
lezers zal nog direct ja zeggen. Ja hoor, 
graag vrijstaand, met garage, lap grond 
erbij. Maar een steeds groter wordend 
deel denkt daar al anders over. Want in 
Nederland is het enthousiasme voor het 
kleiner wonen de laatste tijd behoorlijk 
gegroeid. Klein mag het zijn. Klein maar 
wel heel goed doordacht. En ook milieu-
bewustzijn, meer vrijheid, minder spullen 
en ballast (‘ontspullen’) spelen een rol. 
Als je klein woont, doucht, kookt, eet en 
slaapt moet je goed nadenken over elk 
product dat je aanschaft  en waar je het 
laat. Ook bespaar je geld als je huisje ‘off-
the-grid’ is, dan werk je bijvoorbeeld met 
zonnepanelen en een eigen compost-wc. 
Of je wilt je huis zelf ontwerpen helemaal 
zoals jij dat in gedachten hebt! Met duur-
zame materialen, energiezuinig en zo 
min mogelijk schadelijke producten. Dus 
eigenlijk kun je ook zeggen dat je met een 
Tiny House juist méér hebt! 

de gemeente Almere de huisvesting van 
kleine huishoudens in compacte, betaal-
bare huizen. Hiermee wilde Almere deze 
nieuwe en bijzondere bouwstroom laten 
ontdekken, aanjagen, en mogelijk maken. 
Deze manifestatie is een vervolg op de 

Laat je inspireren en informeren  over alles rondom Tiny Housing!

foto: Adrienne Norman
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Bouw EXPOTiny Housing

Stichting TinyHouse Nederland

POLLUXSTRAAT

N
IKESTRAAT

LAVINIASTRAAT

HOMERUSPLEIN

N
A

JA
D

EN
ST

R
AA

T

BUSBAAN

bushalte lijn 4

bushalte lijn 4

NIMFENPLEIN

BUURTCENTRUMDE RUIMTE

buurttuin
AL

SE
ÏD

EN
ST

R
AA

T

Homerusmarkt

TO
IL

ET
TE

N

Grandfetaria

GEBIEDSKANTOORALMERE POORT

HOMERUSPARK

GROTE MANIFESTATIE TENT
i

STICHTINGTINY HOUSENEDERLAND

BOUWEXPOTINY HOUSING

i

 

  

Bouw EXPOTiny Housing

Stichting TinyHouse Nederland

CUPIDOHOF

BR
IK

W
EG

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

BR
IK

W
EG

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

HOMERUSLAAN

G
IG

AN
TE

N
ST

R
AA

T

H
ER

A
SI

N
G

EL

A
P

O
LL

O
ST

R
A

AT

H
A

D
ES

ST
R

A
AT

ILIASSTRAAT

ODYSSEESTRAAT

DIONYSUSSTRAAT

POLLUXSTRAAT

POLLUXSTRAAT

MARSSTRAAT

ARESSTRAAT

CENTAURENSTRAAT

N
ES

TO
R

ST
R

AA
T

CYCLOPENSTRAAT

PO
LL

UX
ST

RA
AT

HELENUSSTRAAT

P
R

IA
M

U
SS

TR
AA

T

HECTORSINGEL

HER
M

ES
ST

RA
AT

H
ER

M
ES

ST
R

AA
T

AGAMEMNONSINGEL

TELLUSSTRAAT

JU
VE

N
TA

ST
RA

AT

AU
RO

RA
ST

RA
AT

VU
LC

AN
US

ST
RA

AT

RO
M

UL
US

ST
RA

AT

SA
TU

R
N

U
SS

IN
G

EL

DAMOCLESSTRAAT

MINERVASINGEL

TA
N

TA
LU

SS
TR

AA
T

P
YG

M
AL

IO
N

ST
R

AA
T

JU
ST

IT
IA

H
OF

FORTUNASTRAAT

NEMESISSTRAAT

VULCANUSPAD

MERCURIUSSTRAAT 

SATURNUSSINGEL

M
IN

ER
VA

SI
N

GE
L

DIANASTRAAT

AURORASTRAAT

AURORASTRAAT

N
IKESTRAAT

POMONASTRAAT

VESTASTRAAT

RE
M

US
ST

RA
AT

LI
BE

RT
AS

ST
RA

AT

PYGMALIONHOF

JUSTITIAHOF

AURORAHOF

O
ED

IP
U

SS
TR

AA
T

HEBATSTRAAT

TE
SH

U
B

ST
R

AA
T

IS
K

U
R

ST
R

AA
T ISKURSTRAAT

SATURNUSSIN
GEL

SATURNUSSINGEL

CA
ST

OR
ST

RA
AT

AURORASTRAAT
CA

ST
OR

ST
RA

AT

P
YG

M
AL

IO
N

ST
R

AA
T

HOMERUSLAAN
H

O
M

ER
U

SS
TR

AA
T

LAVINIASTRAAT

HOMERUSPLEIN

N
A

JA
D

EN
ST

R
AA

T

SA
TU

R
N

U
SS

IN
G

EL

BUSBAAN

bushalte lijn 4

bushalte lijn 4

HOMERUSPARK

SCHEEPSWRAK

BA
CC

HU
SS

TR
AA

T

BA
CC

HU
SS

TR
AA

T

NIMFENPLEIN

TR
OJ

ES
TR

AA
T

644644

SI
N

O
N

ST
R

AA
T

D
IO

M
ED

ES
ST

R
AA

T

MENELAOSTRAAT

Mijn eigen woonidee

KDV

*

*

*

BUURTCENTRUMDE RUIMTE

ECOZONE

bi
jz

on
de

r 
in

iti
at

ie
f

VLINDERTUIN

URBAN VILLA
ZICHT OP 
PAMPUSHOUT

buurttuin

AL
SE

ÏD
EN

ST
R

AA
T

Homerusmarkt

TO
IL

ET
TE

N

Grandfetaria

GEBIEDSKANTOORALMERE POORT

HOMERUSPARK

GROTE MANIFESTATIE TENT
i

STICHTINGTINY HOUSENEDERLAND

BOUWEXPOTINY HOUSING

i

Grote Tiny Housingmanifestatie

  Grote Manifestatie Tent
  Buurtcentrum De Ruimte
  Gebiedskantoor Almere Poort Informatiepunt van BouwEXPO Tiny 

Housing en tentoonstelling van Tiny House maquettes. 

Tiny Houses van BouwEXPO Tiny Housing  (nog niet allemaal gerealiseerd)
  Permanent       Tijdelijk       Pioniers

 Tiny Houses selectie door Tiny House Nederland  Tijdelijk geplaatste 
huisjes die je kan bezoeken en locaties voor de meet & greet en workshops. 
Met uitzondering van zat. 7 oktober, dan in Buurtcentrum De Ruimte

  Infopunt Tiny House Nederland Jamboree (alleen 7 okt.)

ideeënprijsvraag. Diverse huisjes hiervan 
worden nu gebouwd. Sommige kun je al 
bezoeken, andere zijn nog in aanbouw. 
Tijdens de Grote Tiny Housing manifes-
tatie kun je de BouwEXPO Tiny Housing 
bezoeken en tijdelijk extra huisjes geselec-

teerd door Stichting Tiny House Nederland 
bewonderen. Kijk binnen in Tiny Houses, 
spreek ervaringsdeskundigen, volg work-
shops of volg een rondleiding door KAF 
architectuurgidsen. 

gemeente Almere n

Laat je inspireren en informeren  over alles rondom Tiny Housing!

PROGRAMMA
ZATERDAG 7 OKTOBER

10.00-18.00 Tiny House Nederland 
Jamboree: lezingen, workshops, 
informatiemarkt en muziek.         

10.30 opening van de Jamboree 
door Marjolein Jonker van de  
Stichting Tiny House Nederland. 

13.00-15.00 rondleidingen EXPO KAF
Ga met een gids langs de huisjes 
en hoor meer over de Tiny Houses, 
opgeven bij kaf.nl/expo/tours

13.00-14.00 Zelfbouwwandeling KAF
opgeven bij kaf.nl/expo/tours

16.30-18.00 Feestelijke afsluiting 
van de manifestatieweek door 
wethouder Tjeerd Herrema en 
Stichting Tiny House Nederland. 

LEGO-hoek KAF is aanwezig met 
een LEGO-hoek voor jong en oud, 
waarbij je zelf je creativiteit kwijt 
kunt en je Tiny House kunt maken.

De Brassband gaat eind van de  
middag een half uur over het   
terrein, luister en swing mee.

voor meer info over de hele week:
www.bouwexpo-tinyhousing.nl

Bouw EXPOTiny Housing

Stichting TinyHouse Nederland
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Grote Tiny Housingmanifestatie

  Grote Manifestatie Tent
  Buurtcentrum De Ruimte
  Gebiedskantoor Almere Poort Informatiepunt van BouwEXPO Tiny 

Housing en tentoonstelling van Tiny House maquettes. 

Tiny Houses van BouwEXPO Tiny Housing  (nog niet allemaal gerealiseerd)
  Permanent       Tijdelijk       Pioniers

 Tiny Houses selectie door Tiny House Nederland  Tijdelijk geplaatste 
huisjes die je kan bezoeken en locaties voor de meet & greet en workshops. 
Met uitzondering van zat. 7 oktober, dan in Buurtcentrum De Ruimte

  Infopunt Tiny House Nederland Jamboree (alleen 7 okt.)
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Hennie Tibben is de eerste bewoner van een Tiny House in 

Almere: het Wikkelhouse. In een exclusief interview vertelt zij 

aan PoortNieuws over haar idee om klein te gaan wonen, haar 

zoektocht naar een passend huisje op een mooie plek en de 

eerste periode in haar ideale huis.

Hennie tibben wilde 
‘ontspullen’ en ging tiny 
wonen in Almere Poort

dit is alles
Als ik op een zomerse vrijdagochtend 
kom aanfietsen, veegt Hennie haar ve-
randa schoon. “Met al dat bouwzand 
blijf je vegen. Maar het is zo gebeurd”, 
lacht ze. “Ik wilde je een plek aanbieden 
op de bank, maar deze is helaas in de 
verkeerde kleur geleverd, dus laat ik hem 
in de doos”. Voor het gemak verhuizen 
we naar Lunchtijd in de Homerusmarkt, 
maar niet voordat ik het interieur van het 
Wikkelhouse goed heb bekeken. Hennie 
vertelt dat ze echt al over is, haar vorige 
huis is reeds lang verkocht en er staan 
geen spullen meer elders opgeslagen. 

“Dit is alles wat ik heb. Doordat ik zo 
kritisch moet zijn over welke dingen ik 
nodig heb, is wat ik heb me dierbaar. In 
Rotterdam is mijn vouwfiets gestolen, 
daar was ik behoorlijk stuk van. Het is 
nooit leuk als je bestolen wordt, maar die 
fiets was mijn enige eigen vervoermid-
del, mijn verlengstuk tussen de trein en 
waar ik moest zijn”. Inmiddels heeft ze 
een nieuw exemplaar aangeschaft.

De mooie houten keuken kende ik al 
van de foto. Nieuwsgierig ontdek ik de 
rest van het huis. Achter heeft het huis 
een zelfde raampartij als voor, en daar 
bevindt zich de slaapkamer. Tussen de 
woonkamer en de slaapkamer zijn nog 
twee afgesloten ruimtes, een badkamer, 
mét een wasmachine, en een berging. 
“Een wasdroger en een vaatwasser heb 
ik niet. Zelfs de printer heb ik de deur uit 
gedaan. Ik heb het allemaal niet nodig”. 

Experimenteren
Hennie was bijna vijftig en woonde in 
een koophuis in Utrecht toen ze na ging 
denken over wat zij verder wilde. “Ik 
schrok toen ik uitgerekend had wanneer 
ik hypotheekvrij zou zijn. Die last wilde 
ik niet. Ik wilde ook minder verspillen. En 
ik dacht na over het scheiden van werken 
en wonen”. Ik zette mijn huis te koop zon-
der te weten wat er daarna zou komen. 
Een jaar lang heb ik op huizen van ande-
ren gepast. Die tijd had ik ook echt nodig, 
voor het proces van nadenken, ‘ontspul-

len’ en experimenteren. Op een dag zag 
ik een video van het Wikkelhouse en ik 
was meteen enthousiast. Ik deelde het op 
Facebook en het ging bijna ‘viral’ – men-
sen vonden het leuk en echt iets voor mij. 

design en duurzaamheid
De ontwikkelaar bedacht het Wikkel-
house als ideale combinatie van design 
en duurzaamheid. Er bestaan inmiddels 
zo’n vijftien exemplaren, maar ik ben 
de eerste permanente bewoner. De an-
dere worden gebruikt als vakantiehuisje 
(Stayokay!) of als werkruimte. Maar be-
halve mijn ideale huis had ik ook een plek 
nodig waar het gerealiseerd kon worden. 
Na veel uitzoekwerk ben ik bij de ont-
wikkelaar op de koffie gegaan. Toen 
bleek dat hij met Wikkelhouse meedeed 
aan de prijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw 
Tiny House in Almere!’. En zo kwam ik 
uiteindelijk bij de Bouw EXPO hier in het 
Homeruskwartier uit. 

In juli 2016 werd het Wikkelhouse één 
van de prijswinnaars. Daarna maakten 
we snel afspraken als bouwer en bewo-
ner en begon het lange proces van ver-
kavelen en vergunnen. Half juni 2017 is 
het huis geplaatst. Tijdens de Grote Tiny 
Buurtborrel op 16 juni was het al te zien. 
Toen kon ik er echter nog niet in gaan 
wonen. Omdat ik de eerste bewoner was 
die moest worden aangesloten op water, 
elektriciteit en glasvezel, ging het zeker 
niet vanzelf. Toen op 1 juli tijdens ‘Dwars 
door Poort’ zeventig fietsers op bezoek 
kwamen, moest ik een waarschuwing op 
mijn toilet plakken. Het echte woonavon-
tuur begint eigenlijk nu pas”.

vasthouden
Hennie runt haar eigen bedrijf als busi-
nesscoach. “Twee dagen per week werk 
ik op een flexplek aan het Leidseplein in 
Amsterdam. Voor mij is dit ideaal. Mijn 
klanten zijn dienstverlenende ZZP’ers en 
MKB’ers. Als je diensten niet helder ver-
woordt en op de markt zet, moet je steeds 
harder werken. Eigenlijk leer ik ze de boel 
om te draaien: een aanbod op maat te ma-
ken voor zichzelf. Dan kun je lekker wer-
ken en met voldoening. Zelf werk ik graag 
1-op-1 en geef ik workshops en webinars 
aan groepen. Zo heb ik nu voor mezelf 
een mooi leven gecreëerd dat bij me past. 
En dat wil ik vasthouden”.

redactie n
hennietibben.com
www.wikkelhouse.com
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de Pampushout bruist van 
de energie in de herfst

Wat is nu mooier dan een boswandeling in de herfst? Een beet-

je buitenmens kan wel tegen een spatje regen en gaat juist in 

de herfst op pad om van de pracht en praal van de natuur te 

genieten. Bont gekleurde bladeren verschijnen, paddenstoelen 

schieten uit de grond en hier en daar hangen rijpe bramen en 

vlierbessen. Allerlei soorten lijsters en vinken doen zich tegoed 

aan zaden en bessen. 

bijzondere trekvogels
De kramsvogel is in Nederland vooral 
in de winter in De Pampushout te zien. 
Hij wordt ook wel een ‘veld-tsjakker’ ge-
noemd en dat heeft alles met z’n roep te 
maken. In grote groepen strijken ze neer 
in het najaar en laten daarbij hun ken-
merkende ge-‘tsjak’ horen: wie het geluid 
eenmaal kent, hoort het overal. Koper-
wieken zijn alleen in september tot mei in 
Nederland te zien, vooral op bessenstrui-
ken. Met een scherp en lang ‘psriiiihhhh’ 
houden de vogels contact met elkaar. Ze 
trekken met miljoenen over Nederland, 
soms in enkele dagen of zelfs één dag.

voedsel verzamelen
Ook de zoogdieren zijn druk in de weer 
om voedsel te verzamelen. Reeën, konij-
nen en vossen vinden in De Pampushout 

takkenbossen van de bever
Bevers houden geen winterslaap en 
hebben in deze periode voedsel nodig. 
Daarom begint de bever in de herfst met 
het aanleggen van een wintervoorraadje 
takken. Ze slepen de zijtakken van om-
geknaagde bomen naar een plek met 
diep water in de buurt van hun burcht 
en bewaren de takken en twijgen onder 
water om daar ’s winters  de bast van op 
te kunnen eten. Het koude water gebrui-
ken ze als koelkast om hun eten vers te 
houden. In de herfst kun je, als je geluk 
hebt, bevers druk in de weer zien met het 
verslepen van takken. De beste tijd om ze 
te zien is tegen de schemering. 

tip
Je kunt zelf, maar natuurlijk ook georga-
niseerd op pad gaan. Met een boswach-
ter is de kans van slagen om dieren te 
spotten veel groter! Het Flevo-landschap 
organiseert regelmatig (bever)excursies 
door De Pampushout en in haar andere 
gebieden. Kijk voor alle activiteiten op 
www.flevolandschap.nl/activiteiten. n

voedsel en een schuilplaats. In dit jaar-
getijde maak je een goede kans om, sa-
men met de kinderen, reeën, bevers, ha-
zen of bosmuizen te spotten. In de herfst 
en de winter is dit makkelijker dan in de 
zomer. De dieren kunnen zich dan min-
der gemakkelijk verstoppen. 

Het is verbazingwekkend hoeveel 
reeën er rondlopen in een druk bezocht 
bos als De Pampushout. Je hoeft dus niet 
heel veel moeite te doen om ze tegen te 
komen. Vooral in de ochtendschemering 
zijn de dieren actief. De sporen zijn ook 
heel goed te zien in de zachte grond. De 
ree heeft hoefjes en loopt daarmee op z’n 
of haar tenen. De sporen (prenten) van 
een ree in het bos herken je aan de hart-
vorm. Of ze nu van een reegeit of een 
-bok afkomstig zijn, is niet zo eenvoudig 
te zien want de verschillen zijn klein.

Foto: Ernst Dirksen Fotografie

Foto: Janneke van Deel-Noordzij
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nieuw atelier in Poort
Tegenover Dionysosstraat 5
Op 1 juli opende Eve Velthuijzen haar 
atelier, The Red Thread. “Alles met stof-
fen”, antwoordt Eve op de vraag wat ze er 
maakt. Al vanaf haar twaalfde maakt Eve 
kleding. Eerst voor haar poppen en later 
voor zichzelf. “Mijn oma’s hebben het me 
geleerd”, vertelt Eve. “Op mijn vijftiende 
volgde ik een cursus en verder was het 
vooral learning by doing”. De in Duits-
land geboren Eve heeft twee eigen labels: 
Lisalotte en My Favourite Jeans. De stijl 
neigt naar die van de jaren ’30 en ’40. “In 
die tijd was de mode vrouwelijk en lag 
de nadruk op het silhouet”, legt Eve uit. 
Naast kleding voor haar eigen labels ont-
werpt Eve kostuums voor theater en film, 
en bijvoorbeeld bruidsjurken of kleding 
voor speciale gelegenheden. Daarnaast 
startte Eve in september met het geven 
van workshops. “Heel leuk om mijn pas-
sie met anderen te delen”. De cursus duurt 
zes weken, de tijd die je nodig hebt om 
je eerste kledingstuk zelf te maken. Een 
tweede workshop start in februari. Neem 
gerust eens een kijkje in Eve’s atelier. Het 
atelier is geopend op dinsdag-, woens-
dag-, en vrijdagochtend of op afspraak.

La dame nails in Almere Poort
Gigantenstraat 6
Vanuit pure noodzaak tegen nagelbijten 
tot een hobby, en nu dan haar eigen sa-
lon. Jeannette Bogaard begon naast de 
opleiding tot Allround Nagelstyliste met 
haar eigen salon aan huis. “Al sinds mijn 
jeugd ben ik bezig met mijn nagels. Voor 
mij als nagelbijter zijn lange nagels niet 
vanzelfsprekend. Vanuit die achtergrond 
en interesse ben ik het nagelvak ingerold. 
Handen zijn je visitekaartje, zijn het meest 
zichtbare deel van je lichaam én verraden 
je echte leeftijd! Niets is mooier dan klan-
ten met mooi verzorgde handen en nagels 
de deur uit te zien gaan”. In een ruime en 
lichte salon word je verwelkomd met kof-
fie of thee. Met een kleurenpalet van top-
merk CND ga je samen met Jeannette op 
zoek naar de beste kleur voor jouw nagels. 
Je kunt genieten van een uitgebreide spa-
manicure, handmassage, oliebadjes en 
heerlijk geurende crèmes. Het verlengen 
of verstevigen van de nagels behoort ook 
tot de mogelijkheden. “Mijn ambitie is dat 
alle cliënten hier ontspannen en tevreden 
de deur gaan. Tenslotte zijn hun handen 
ook míjn visitekaartje!” Behandelingen 
zijn op afspraak.

N I E U W  I N  P O O R T

nieuwe eigenaren HarborHouse
Marinaweg 4
Het populaire restaurant met het terras 
aan het water is per 1 augustus overge-
nomen door Ellis en Jason Krijger. Hoe-
wel nieuwkomers in Almere Poort, zijn 
ze niet nieuw in het vak. Zeventien jaar 
lang runden zij met veel passie en ple-
zier Bistro Mama’s Vollen Pot aan het 
Veluwe meer in Harderwijk. “We hebben 
veel zin in deze nieuwe uitdaging. De 
gasten kunnen dezelfde culinaire erva-
ring verwachten als zij gewend zijn. De 
naam en de ambiance veranderen we 
niet, ook de kaart hebben we behouden, 
maar qua service leggen we de lat hoog”. 
Ellis en Jason zijn dan ook met regelmaat 
zelf in het restaurant te vinden en wer-
ken hard mee. Harborhouse doet mee aan 
diverse acties, zoals de AH Restaurantac-
tie. Daarnaast is elke maandag Monday 
Steaknight, waarbij je voor slechts tien 
euro kunt genieten van een goede bief-
stuk met friet en salade. “Reserveer wel 
op tijd, via de website of telefonisch, 
want deze avonden zijn gezellig druk!” 
Ellis en Jason hopen je gauw ‘aan boord’ 
van HarborHouse te mogen verwelkomen 
en hopen op een behouden vaart. n

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je 
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.

Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en 
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid 
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie 

met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!
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De voordelen van mondwater wegen niet op tegen de nadelen. 

Als je goed poetst, flost en ragers gebruikt, kun je mondwater 

gerust achterwege laten. Wil je toch mondwater gebruiken, kies 

dan een goed mondwater. De tandartsen van Tandzorg Op Maat 

kunnen je adviseren bij het vinden van ’gezonder’ mondwater. 

de zin en onzin van mondwater

Schoon en fris
Vaak wordt mondwater gebruikt om nare 
geurtjes te verbergen. Maar waar vroeger 
iedere tandarts mondwater aanraadde, 
wordt het gebruik van mondwater tegen-
woordig steeds vaker afgeraden. Wat is 
de reden hiervoor? Wij wegen de voor- 
en nadelen tegen elkaar af.

De voordelen van mondwater:
• doodt slechte bacteriën in de mond
• geeft een schoon en fris gevoel
•  reinigt ook moeilijk bereikbare plekjes.

Mondwater doodt de slechte bacteriën in 
de mond. Dit zorgt voor een schoon en 
fris gevoel. Oliën als menthol en euca-
lyptol verbergen een slechte adem, ter-
wijl de fluoride tandplak vermindert. Het 
mondwater beschermt op deze manier het 
tandglazuur. In tandpasta zit ook fluoride, 
maar met een tandenborstel bereik je niet 
alle plekjes in de mond. Vooral de kleine 
ruimtes tussen tanden en kiezen worden 
niet goed gereinigd met een tandenbor-
stel. Mondwater bereikt deze plekken wel, 
daarom gebruiken veel mensen mondwa-
ter als aanvulling op de mondverzorging.

De nadelen van mondwater:
• doodt ook de goede mondbacteriën
•  kan alcohol en andere schadelijke  

stoffen bevatten
• vermindert de aanmaak van speeksel
•  bacteriën worden niet goed wegge-

spoeld
•  verhoogt de kans op vorming van plak.
 
Goede bacteriën
Naast het feit dat mondwater de slechte 
bacteriën in de mond doodt, doodt het 
ook de goede bacteriën. Sommige mond-
waters bevatten alcohol, wat indirect 
weer voor een slechte adem kan zorgen. 
Een slechte eigenschap van alcohol is dat 
het vocht uit het lichaam onttrekt; ook 
uit de mond. Door uitdroging wordt er 
minder speeksel geproduceerd, waardoor 
slechte bacteriën minder goed weg spoe-
len. Deze bacteriën zijn juist veroorza-
kers van een slechte adem.

Speeksel zorgt er doorgaans voor dat 
plak minder goed ontwikkelt; een mond-
water met alcohol vermindert de speek-
selproductie en daarmee wordt de kans 
op plakvorming juist groter.

Parabenen
Sommige mondwaters bevatten naast 
alcohol ook nog andere schadelijke in-
grediënten, zoals sacharine (kunstma-
tige zoetstof), chloorhexidine, triclosan 
(wordt gebruikt in antibacteriële zeep) en 
parabenen (worden toegevoegd aan cos-
metische producten om deze te conser-
veren). Onderzoekers beweren dat deze 
stoffen erg schadelijk kunnen zijn voor 
de gezondheid. 

Hoewel mondwater veel bacteriën in 
je mond doodt, raden de tandartsen van 
Tandzorg Op Maat overmatig gebruik 
van mondwater af. Houd het, om ern-
stige gezondheidsproblemen te voorko-
men, bij één keer spoelen per dag. Kies 
daarnaast voor het juiste mondwater en 
gebruik het mondwater maximaal twee 
weken achter elkaar.

oorzaak aanpakken
Beter dan het verbergen van een slechte 
adem, is het aanpakken van de oorzaak. 
In veel gevallen kan de mondhygiënist 
wonderen doen, door te reinigen op 
plaatsen waar  je zelf niet bij kunt ko-
men. De tandarts verwijst je door naar 
de mondhygiënist na het stellen van de 
juiste diagnose.

Voor meer informatie en vragen kun je 
bellen met Tandzorg Op Maat of het con-
tactformulier invullen op onze website. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op.

Tandzorg Op Maat Almere Poort n  

036-539 78 80 | tandzorgopmaat.nl

Tandzorg Op Maat Almere Poort is te 
vinden in Gezondheidscentrum Vizier
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Een kijkje in de keuken van 
new York Pizza Europalaan

Op 29 mei dit jaar opende franchisenemer Omar Bejjati het fili-

aal van New York Pizza aan de Europalaan. Hij kreeg bij zijn zaak 

in Stedenwijk zoveel bestellingen uit Poort, dat hij besloot ook 

hier een zaak te beginnen. “Zo kunnen we nog betere service 

bieden”. Het is het 150e filiaal van New York Pizza, de succes-

formule uit Amstelveen. “De opening was een mega-succes!”

vers en eerlijk
Graag showt Omar aan PoortNieuws 
wat er allemaal voorafgaat aan het le-
veren van een warme, verse pizza. In 
de koelruimte staan de bolletjes vers 
deeg in trays klaar. Omar: “Veel men-
sen weten niet dat onze pizzabodems in 
de zaak vers worden gemaakt. Voor het 
deeg wordt weinig gist en weinig zout 
gebruikt en de pizza’s bevatten geen 
kleur- en smaakstoffen. Het deeg moet 
twee dagen rijzen. Er is altijd voldoende 
voorraad”.

Om vier uur ’s middags is het nog niet 
druk. Maar de inrichting is zo efficiënt, 
dat ook tijdens de piek rond etenstijd al-
les op rolletjes loopt. “De kunst is, om 
veel bestellingen tegelijk aan te kunnen”. 
Dit kan hij door altijd voldoende perso-
neel paraat te hebben. “Hier zijn zes koe-
riers tegelijk aan het werk. Wanneer ze 

er niet op uit hoeven, kunnen ze binnen 
helpen, bijvoorbeeld met dozen vouwen”. 

Snel en warm
Verder is het belangrijk om in de keuken 
een goede productielijn te hebben. Voor 
alles is een vaste en schone plek en een 
handige werkwijze. Voor het  aannemen 
van de bestellingen, het uitslaan van het 
deeg, het beleggen van de pizza’s. De 
oven heeft capaciteit voor wel vijftien 
pizza’s tegelijk, en na vijf minuten komt 
de eerste pizza er alweer uit. 

De grote, vierkante tassen waarin de 
pizza’s naar de klanten worden vervoerd, 
worden voorverwarmd op een inductie-
plaat. “Dit is een HotBag-systeem. In de 
bodem van de tas zit een schijf verwerkt, 
die lang warm blijft”. Dan komt de koerier 
in actie. New York Pizza maakt gebruik 
van e-bikes en e-scooters. “Binnen Poort 

wordt met name op de fiets geleverd. 
Mensen kunnen pinnen aan de deur”. 

Omar vervolgt: “Onderzoek heeft aan-
getoond dat mensen geen trek meer 
hebben als ze te lang hebben moeten 
wachten. Ons systeem houdt bij hoe lang 
iedereen wacht. Duurt het – bij uitzonde-
ring – langer dan 45 minuten, dan krijgt 
de klant een kortingskaart thuisgestuurd”. 

vacatures
Momenteel is Omar op zoek naar nieuw 
personeel. “Dit is leuk werk voor scho-
lieren. Vanaf vijftien jaar mag je bij ons 
komen werken, en vanaf zestien jaar bie-
den we onze vaste koeriers de kans om 
hun brommercertificaat te halen. 

double pepperoni
Omar vertelt dat de double pepperoni fa-
voriet is bij Almeerders. Maar hij laat je 
ook graag met andere soorten kennisma-
ken. De nieuwe chicken pesto pizza bij-
voorbeeld, of de east side shoarma. Wie 
niet kan kiezen, kan twee smaken op één 
pizza bestellen. Tot slot zijn er nog de 
side dishes, of gewoon even iets anders: 
pasta’s, salades, hamburgers en chicken-
wings. En niet te vergeten Ben&Jerry’s ijs.

Omar: “De gekste bestelling die ik heb 
gehad? Er is weleens gevraagd of de koe-
rier bij het bezorgen een verjaardagsliedje 
kan zingen. Soms komt er een verzoek 
om een felicitatie op de doos te schrijven. 
Natuurlijk doen we dat. We leveren ook 
aan mensen die op het Almeerderstrand 
zitten of in de jachthaven van Marina 
Muiderzand liggen. Het mooiste aan dit 
werk zijn de blije klanten!”

redactie n
www.newyorkpizza.nl

O N D E R N E M E N

foto’s: Fotostudio87
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Wijkagent Pieter roeters 
nu samen met collega 
Hans Jansen in de wijk

Met nu bijna 13.000 inwoners is Almere Poort dusdanig ge-

groeid dat wijkagent Pieter Roeters er nog voor de zomer een 

collega bij kreeg. Hans Jansen kwam hem met plezier verster-

ken. Misschien ben je hem al tegengekomen in de wijk, tijdens 

een dienst alleen of samen met Pieter. PoortNieuws vroeg hem 

het hemd van het lijf, onder het genot van een cappuccino.

W I J K A G E N T E N

Hans Jansen is 54 jaar. Voordat hij naar 
de politieschool ging, was hij eigenaar 
van een restaurant in het hogere seg-
ment. “Op een gegeven moment heb ik 
mijn jongensdroom uit de kast gehaald”.

Zelf woont Hans in Almere Waterwijk 
en was drie jaar wijkagent in Edam-
Volendam en zeven jaar hoofdagent in 
Purmerend. Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging dichterbij huis, is hij gaan 
rondkijken in verschillende wijken waar 
vacatures open stonden. “Ik vond Al-
mere Poort het leukst! Het stadsdeel is 
dynamisch, omdat het jong is en nog 
volop in ontwikkeling. Veel culturen en 
leefstijlen komen hier samen. Geen dag 
is hier hetzelfde, het werk is heel afwis-
selend en ik raak nooit uitgeleerd”. 

Gelukkig hoeven Hans en Pieter niet 
alleen maar ‘boeven te vangen’. Het ta-
kenpakket van een wijkagent is veelom-
vattend en bestaat voor een groot deel 
uit preventie. “Wij zijn de ogen en oren 
van de wijk, bouwen een band op met de 
bewoners door zoveel mogelijk aanwezig 
te zijn. Er is ook wekelijks overleg met 
andere professionals in de wijk, zoals het 
wijkteam. Allemaal om te voorkomen 
dat wanneer het ergens druppelt, het 
vervolgens gaat regenen”. 

Beide wijkagenten zijn voor iedereen 
bereikbaar. “Onze diensten zijn zo ge-
pland, dat we soms samen werken, en 
soms één van ons aan het werk is. Je 
kunt ons makkelijk vinden op Facebook. 
En dat mensen elkaar daar waarschuwen 
voor flitsers en parkeerbonnen? Dat is 
alleen maar goed!”

redactie n
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B O U W E N

Update nieuwste deel van 

Almere Poort: Stadstuinen

nieuwbouwproject Zandpoort 
in olympiakwartier West
Naar verwachting zal in het najaar voor 
het nieuwbouwproject Zandpoort de 
schop in de grond gaan voor de aanleg 
van de eerste woningen. In Zandpoort 
geniet je van het stadse wonen én van 
het glooiende duinlandschap inéén. Hier 
is bewust omgaan met energie en de na-
tuur de standaard. Van huur tot koop en 
van rijwoning, tweekapper tot het zelf 
bouwen van je droomhuis. Benieuwd? 
Kijk op de website www.zandpoort.nl of 
kom naar de WoonExpeditie Almere op 
14 oktober 2017 in Almere Hout. 

www.hetkaninalmere.nl/woonexpeditie

verplaatsing Park & ride
Het bouwrijp maken van Olympia-
kwartier West voor de ontwikkeling van 
nieuwbouwproject Zandpoort is gestart. 
Zaterdag 30 september 2017 is daarom de 
Park & Ride (P&R) bij het station Almere 
Poort verplaatst. De nieuwe, grotere P&R 
aan de andere zijde van het NS-station 
in Olympiakwartier Oost is nu gereed. De 
nieuwe P&R locatie is even goed bereik-
baar, twee maal zo groot (van 175 naar 
350 parkeerplaatsen), overzichtelijk inge-
richt en goed verlicht. Bij de verdere ont-
wikkeling van de wijk Olympiakwartier 
Oost zal de P&R haar definitieve locatie 
en inrichting krijgen. Met het ingaan van 
het gebruik van de nieuwe P&R past de 
gemeente ook de bewegwijzering vanaf 
de A6 en vanaf de Poortdreef en Elemen-
tendreef aan.

gemeente Almere n

poort.almere.nl/stadstuinen-poort-oost

olympiakwartier oost
Het Topsportcentrum en het zwembad 
zijn voorzieningen die je ongetwijfeld 
kent. Inmiddels is de skatebaan naast de 
topsporthal aangepast en weer open voor 
alle skaters! 

Ook de bouw van het nieuwe school-
gebouw van ROC Flevoland gaat gestaag 
door. Benieuwd naar de vorderingen? Kijk 
eens op de Facebookpagina MBO College 
Poort en het filmpje over de nieuwbouw. 

In ditzelfde gebied komt ook het nieuwe 
wereldrestaurant Atlantis. De bouw ver-
loopt voorspoedig en naar verwachting 
opent het restaurant voor de feestdagen 
haar deuren.

Met Stadstuinen Poort maakt Almere het stadsdeel Almere 

Poort af in vier woongebieden: Olympiakwartier West, Olympia-

kwartier Oost, Europakwartier Oost I en II. In Olympiakwartier 

zijn de ontwikkelingen aan beide kanten van het NS-station al 

in volle gang.
14 OKTOBER 2017
ALMERE HOUT
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bestemmingsplan Almere Poort 

wordt geactualiseerd

De gemeente kiest ervoor om voor drie 
gebieden in Almere Poort een eigen be-
stemmingsplan te maken:

1. Almere Poort Oost en Duin
2. Almere Poort West en Pampushout
3. Almere Poort Buitendijks

Omdat de huidige situatie van de gebie-
den verschillend is, is er ook verschil in 
procedure. Poort Oost is een nieuw ont-
wikkelingsgebied, waardoor de nieuwe 
invulling in het bestemmingsplan meer 
betrokkenheid van omwonenden vraagt. 
De bestemming van Poort West is inmid-
dels al omgezet in bestaand en groten-
deels bebouwd gebied waardoor de pro-
cedure korter kan zijn. 

Almere Poort oost en duin
Het concept bestemmingsplan voor dit 
deel van Poort heeft in mei 2017 ter in-
zage gelegen. Tijdens de drukbezochte 
inloopavond van 9 mei zijn reacties in-
gediend o.a. door de bewoners van Zui-
derduin wat betreft  wonen  in Kreekbos 
Zuid. Samen met een klankbordgroep van 
bewoners heeft de gemeente met ontwik-
kelaar Amvest overleg gevoerd om samen 
tot een plan voor wonen in Kreekbos Zuid 
te komen. De klankbordgroep reageert op 
en adviseert over de verdere planvor-
ming. Er wordt toegewerkt naar een ver-
kavelingsplan waarbij de bewoners aan 
de rand van Zuiderduin ook daadwerke-
lijk op een bosstrook blijven uitkijken.

De reacties van de bewoners van Zui-
derduin en overige ingediende reacties 
verwerkt de gemeente in het ontwerp be-
stemmingsplan. Deze versie van het be-
stemmingsplan wordt na bespreking in 
het college van Burgemeester en Wethou-
ders en consultatie van de gemeenteraad 
in het najaar van 2017 ter inzage gelegd. 
Bewoners kunnen daarop reageren (via 
zienswijzen) bij de gemeenteraad.
 

Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, 

maar ook hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. 

Het huidige bestemmingsplan van Almere Poort loopt af en 

vraagt om actualisering.

Almere Poort West 
en Pampushout 
Dit bestemmingsplan gaat over het ge-
realiseerde deel van Poort (Homerus-
kwartier, Columbuskartier, Cascadepark 
en Europakwartier West). Omdat er ten 
opzichte van het bestemmingsplan Poort 
2007 geen nieuwe ontwikkelingen zijn, 
start de procedure direct. Het college van 
Burgemeester en Wethouders bespreekt 
dit najaar het ontwerp van het nieuwe 
bestemmingsplan voor dit gebied. Daar-
na wordt het ontwerp ter inzage gelegd. 
Naar verwachting komt er dan in novem-
ber een informatiebijeenkomst. Op het 
ontwerp kun je een zienswijze indienen 

bij de gemeenteraad. Na verwerking van 
de zienswijzen wordt het plan opnieuw 
in het college besproken en ter vaststel-
ling aangeboden aan de raad. 

Almere Poort buitendijks
Het concept ontwerp van het bestem-
mingsplan voor het buitendijkse gebied 
is in voorbereiding. De procedure start 
naar verwachting in 2018.

Voor meer informatie over de bestem-
mingsplannen kun je terecht op de on-
derstaande internetpagina.

gemeente Almere n

poort.almere.nl/bestemmingsplan-almere-poort 
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oranje Huis in Almere Poort
in gebruik genomen 

Afgelopen zomer opende de Blijf Groep het Oranje Huis op de 

hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade in Almere 

Poort. Het Oranje Huis voorziet in de grote behoefte in de 

regio aan een veilig thuis voor vrouwen en hun kinderen die 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij kunnen hier terecht 

voor advies, hulpverlening en crisisopvang. Dit nieuwe concept 

van een ‘blijf-van-mijn-lijf-huis’ bestond al in Amsterdam en 

Alkmaar, waar de ervaringen zeer positief zijn. 

In de eigen regio blijven
Uit de praktijk is gebleken dat het me-
rendeel van de slachtoffers van huise-
lijk geweld gebaat is bij een plaats in de 
buurt van hun eigen sociale netwerk. Dit 
maakt het voor hen gemakkelijker om het 
proces te doorlopen en de draad weer op 
te pakken. We zorgen er landelijk voor 
dat er opvangplekken beschikbaar zijn, 
zodat de mensen die een veilige plek 
zoeken in verband met huiselijk geweld, 
opgevangen kunnen worden. Daarbij 
proberen we waar mogelijk mensen in 
de eigen regio op te vangen. Soms is 
dit niet mogelijk, in verband met veilig-
heid. Dat moet de toekomst nog uitwij-
zen. Voor iedereen is het huis een veilige 
plek, waar niemand zonder aanmelding 
vooraf binnenkomt. 

Zichtbaar in de buurt
Deze groep kan zonder gevaar bijvoor-
beeld zelf een boodschap doen of naar 
school. Een nieuwe start is makkelij-
ker te maken in de eigen omgeving. 
Het vergroot de weerbaarheid, wanneer 
vrouwen en kinderen in contact kunnen 
blijven met familie en vrienden. Zo kun-
nen kinderen soms hun eigen school en 
sportclub blijven bezoeken en kunnen 
grootouders eenvoudiger in beeld blij-
ven. Bewoners worden uitgenodigd om 
actief deel te nemen aan activiteiten in 
de wijk. Dit maakt het makkelijker om 
het isolement, dat vaak kenmerkend is 
voor huiselijk geweld, te doorbreken.

bijzonder in deze tijd
Wethouder Froukje de Jonge, met on-
der meer coördinatie huiselijk geweld 
en vrouwenopvang in haar portefeuille, 
heeft zich hard gemaakt voor de komst 
van het Oranje Huis. “Blijf Groep is de 
partij die het signaal gaf dat het pijnlijk 
is dat mensen zo ver weg uit hun omge-
ving moeten gaan voor een opvangplek. 
Studies hebben uitgewezen dat er inder-
daad onvoldoende capaciteit was in het 
midden van het land. Vervolgens heeft 
de gemeente Almere, samen met vijftien 
andere gemeentes waar Veilig Thuis Fle-
voland en Veilig Thuis Gooi en Vecht-
streek werkzaam zijn, de komst van het 
Oranje Huis mogelijk gemaakt. Het is 
bijzonder dat het Oranje Huis in Almere 
wordt gerealiseerd in een periode dat 
veel voorzieningen worden afgebroken 
en middelen worden gedecentraliseerd”. 

centrale plek
Er is gekozen voor een nieuwbouwloca-
tie op een centrale plek. Op die manier 
is het Oranje Huis goed te bereiken voor 
inwoners uit beide betrokken regio’s. De 
locatie is vlakbij het station en dichtbij 
voorzieningen in Almere Poort. Op de 
locatie Noorwegenkade / Zwedenstraat is 
het Oranje Huis samen met twee andere 

Open huis 29 juni – de zevende etage oogstte veel lof



beiden Ridders van de Ronde Tafel. 
Maar waarom gaat het vinden van de 

Heilige Graal aan zijn neus voorbij? Over-
spel! Lancelot is tot over zijn oren verliefd 
op Guinevere (spreek uit: Gwinnevier), de 
vrouw van Arthur; hij had haar nog eens 
gered uit de klauwen van Meleagant, een 
andere vijand van Arthur. En Galehaut, 
die stokebrand, fluistert Guinevere in dat 
zij de liefde van Lancelot moet beant-
woorden. 

Lancelot is zo verliefd op Guinevere 
dat hij, slaapdronken, denkt dat hij het 
bed met Guinevere deelt; in feite slaapt 
hij met Elaine van Corbenic, de dochter 
van de Visserkoning. Zij heeft Lancelot 
misleid, want zij is weer verliefd op hem. 
Als Guinevere daarachter komt is die 
woedend, en als Arthur achter de affaire 
tussen Lancelot en Guinevere komt, is die 
natuurlijk ook boos. Lancelot verlaat Ca-
melot, het kasteel van Arthur, hij wordt 
gek en zwerft een paar jaar rond tot Elai-
ne hem herkent. Hij krijgt nog een glimp 
van de Heilige Graal te zien, achter een 
sluier. Elaine heeft ondertussen Galahad 
gebaard, de zoon van Lancelot: die zal de 
Heilige Graal vinden en eruit drinken.

Met de Ronde Tafel loopt het niet goed 
af, er vallen doden, en dat allemaal door 
de doem van het overspel tussen Guine-
vere en Lancelot. Lancelot doet boete. 
Na de dood van Arthur wordt Guinevere 
abdis van een nonnenklooster, en Lance-
lot wordt priester. Hij sterft zes weken na 
zijn geliefde, wier gezicht hij nooit meer 
heeft mogen zien – een laatste kus had ze 
hem ook al geweigerd. Wat een drama, 
hè!

Felix van de Laar n

Felix van de Laar woont in het complex Ithaka 

in het Homeruskwartier. Hij is tekstschrijver, 

redacteur en vertaler. Zijn bedrijf heet alme-

rika, almerica! felixvandelaar@xs4all.nl

Lancelotstraat

In de noordwestelijke hoek van het 
Homeruskwartier hebben de straten van 
die welluidende namen: Dagda, Dana, 
Merlijn, Brigantia, Morrigan, Rosmerta, 
Epona. De Keltische mythologie is nog vrij 
jong. Koning Arthur, de ridders van zijn 
Ronde Tafel zoals Parsifal en Lancelot, 
en hun zoektocht naar de Heilige Graal, 
zijn pas rond of na het jaar 1000 voor het 
eerst beschreven. Maar hun verhalen vor-
men wel een rijke bron voor alle kunsten, 
van romans en opera’s tot en met Monty 
Python, Harry Potter, etc. 

Lancelot, de beste vriend en rechter-
hand van koning Arthur, duikt zelfs pas 
in 1180 op. Met Lancelot op het toneel 
wordt het allemaal een stuk spannender 
en menselijker. Lancelot is moreel hoog-
staand, iedereen respecteert hem. Als 
eerste avontuur verovert hij de ‘Droeve 
Burcht’ van de Koperen Ridder, waar-
voor hij twintig ridders op de muren rond 
het kasteel moet verslaan (en de Kope-
ren Ridder blijkt zijn hielen te hebben 
gelicht!). Dan verandert zijn naam van 
‘Witte ridder’ in Lancelot. De ‘Heerlijke 
Burcht’ wordt van hem. 

Lancelot gaat de strijd aan met Gale-
haut, een vijand van Arthur van wie ie-
dereen denkt dat ie wel zal winnen. Gale-
haut is zo onder de indruk van Lancelots 
moed, dat hij hem een gunst aanbiedt. 
Lancelot kiest voor vrede tussen Galehaut 
en Arthur; Galehaut en Lancelot worden 
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wooncomplexen van De Alliantie ge-
combineerd, waarbij een landschappelij-
ke inrichting is gemaakt van de tuinen, 
waarin ook het parkeren is opgenomen. 

Een visie die werkt
Blijf Groep exploiteert het gebouw. In het 
pand is plek voor twee noodbedden, tien 
crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen 
voor begeleid wonen. Daarnaast vindt er 
ambulante hulpverlening plaats. In het 
Oranje Huis is de hulpverlening geschei-
den van de woonruimtes. Iedere bewo-
ner heeft een zelfstandig appartement, 
en daarnaast zijn er gemeenschappe-
lijke ruimtes zoals kinderruimtes en een 
huiskamer. De Jonge: “Ervaringen op de 
andere locaties leren dat er voor om-
wonenden weinig verandert. Een aantal 
kinderen zal vanuit het Oranje Huis tij-
delijk één van de scholen in de buurt be-
zoeken, maar dit zullen volgens bereke-
ningen gemiddeld zo’n twintig kinderen 
zijn in de leeftijd van vier tot achttien 
jaar. Verdeeld over de klassen van alle 
scholen in de omliggende wijken, is dit 
nauwelijks merkbaar”.

open huis
Op 29 juni, kort voordat de eerste be-
woners hun intrek namen, konden be-
langstellenden een kijkje nemen in het 
Almeerse Oranje Huis. Volgens mana-
ger Bregje Arends een goede manier om 
in contact te komen met omwonenden: 
“We hebben te maken met een specifieke 
doelgroep, mensen die af en toe angstig 
kunnen zijn. Het is heel belangrijk dat we 
in goed contact zijn met de buurt, zodat 
eventuele kwesties in samenwerking met 
onze medewerkers en de klankbordgroep 
opgepakt kunnen worden”. De belangstel-
ling voor het open huis was groot. Bijna 
honderd buren, samenwerkingspartners 
en collega’s kwamen een kijkje nemen. Ze 
werden ontvangen door een enthousiast 
team van medewerkers. Bezoekers waren 
onder de indruk van het gebouw, de ap-
partementen en de inrichting. Vooral de 
zevende etage waar de noodbedkamers 
zijn gevestigd en een trainingsruimte voor 
bewoners, oogstte veel lof. Mooie ruimtes, 
met prachtig uitzicht op het omliggende 
Poort, het Gooimeer en het IJmeer.

redactie  n

www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/
oranje-huis
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United dance Almere: 
professioneel, ambitieus en energiek!
Drie jaar bestaat de dansschool nu. De jonge eigenaressen Sara 

Neys en Eline Pater hebben een school opgebouwd waar ze met 

recht trots op mogen zijn. In hun pand aan de Europalaan 925 

waar ze sinds oktober 2016 gehuisvest zijn, bevinden zich twee 

grote danszalen. Wekelijks volgen hier honderden peuters, kin-

deren, tieners én volwassenen één of meerdere danslessen. 

Altijd iets te beleven
“Als lid van United Dance Almere (UDA) 
krijg je uitstekend les in één van de vele 
dansdisciplines die wij aanbieden”, aldus 
Eline. “Daarnaast staan wij ook garant 
voor een groot aantal evenementen waar 
wij aan deelnemen of die we zelf orga-
niseren. Wie onze facebookpagina er op 
naslaat, kan zien aan welke optredens we 
hebben deelgenomen, maar ook dat we 
bijvoorbeeld een pietenfeest en een disco 
organiseren, dat we op kamp gaan met 
onze leerlingen en dat er twee voorstel-
lingen per jaar zijn waar iedereen aan 
deelneemt”. 

kids Stories (kinderpaleis Poort)
Afgelopen jaar is United Dance Almere 
de samenwerking aangegaan met Kinder-
opvang Kids Stories (Kinderpaleis Poort). 

Sara geeft tweemaal per week op de loca-
tie van de kinderopvang les aan peuters 
en dansdocente Kelly geeft les aan een 
groep BSO-kinderen. Sara: “Voor ouders 
is het fijn dat hun kinderen tijdens de 
opvang hun hobby uit kunnen oefenen. 
Voor ons zijn de leerlingen van Kids Sto-
ries volwaardige leden van de dansschool 
die ook meedoen met de voorstellingen”.

blijven professionaliseren 
Op de flyer van United Dance Almere 
staat de slogan ‘Professioneel en ambiti-
eus’. Sara: “Wij staan ervoor dat onze les-
sen van hoog niveau zijn. Dat kun je al-
leen waarmaken, als je ervoor zorgt dat je 
als docent op de hoogte blijft van nieuwe 
trends, en het betekent ook dat je geregeld 
zelf lessen volgt om in vorm te blijven 
en je te laten inspireren”. Zo zijn Eline en 

Sara afgelopen zomer naar New York ge-
weest en hebben ze lessen gevolgd bij een 
gerenommeerde dansschool. Vooral voor 
de Contemporary lessen – toch al een 
specialiteit van beide dames – kwamen ze 
barstensvol ideeën terug. Maar ook voor 
de lessen Tapdance en Song & Dance 
hebben ze inspiratie opgedaan.

UdA-events
Dat Sara en Eline bezige bijen zijn, moge 
duidelijk zijn. Naast de lessen die zij zelf 
wekelijks verzorgen, worden ze steeds 
vaker gevraagd voor andere activiteiten. 
Zo krijgen zij onder andere opdrachten 
om openingsdansen voor bruiloften te 
choreo graferen, verjaardagsfeestjes te 
verzorgen, workshops aan diverse instan-
ties te geven of een show op te voeren 
op bedrijfsfeesten. Om al deze activiteiten 
een duidelijke plek en gezicht te geven, 
hebben ze het bedrijf ‘UDA-events’ opge-
richt. Sara en Eline leveren maatwerk en 
zij zijn in staat om in korte tijd iets te 
realiseren. Voor meer informatie of een 
offerte kun je contact opnemen via het 
onderstaande e-mail-adres.

nieuw dansseizoen
Op 3 september was de open dag die 
tevens de start van het nieuwe danssei-
zoen inluidde. De dag is goed bezocht, 
de workshops stonden vol en velen ge-
noten van de dansdemonstraties van de 
Stage Performance teams en van de Ta-
lent Class. 

Omdat de school groeiende is, zijn er 
meer lessen ingeroosterd in de populaire 
dansstijlen zoals Streetdance 6+, Song & 
Dance 6+ en Jazz 12+. Ook is een extra 
Kidsdance 3-6 jaar ingeroosterd. Andere 
lessen zijn meer gedifferentieerd naar 
leeftijd, zodat leerlingen goed op eigen 
niveau les krijgen. Kijk voor een volledig 
overzicht van alle lessen op de website.  

Heb je zin gekregen om ook te gaan 
dansen? Meld je dan aan voor een gratis 
proefles en… je bent nooit te oud om te 
beginnen!

redactie n

info@uniteddancealmere.nl
www.uniteddancealmere.nl
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dezelfde vertrouwde espressobar 
met een nieuwe naam: take a break

Als een lopend vuurtje verspreidde zich in juli het 

nieuws door Almere Poort. De espressobar, die de 

afgelopen vijfenhalf jaar in de buurt veel harten 

en smaakpapillen veroverde, krijgt een nieuwe 

eigenaar! Na een zomersluiting was het op 30 au-

gustus eindelijk zover – het hart van Almere Poort 

klopt weer. En hoe! De nieuwe eigenaar, Ruben 

Pos, neemt zijn rol uiterst serieus. “Iets dat goed 

loopt, moet je vooral niet willen veranderen”.

Eigenlijk was de 26-jarige Ruben Pos uit 
Weesp op zoek naar een horecagelegen-
heid om zijn oom aan werk te helpen. 
Via Funda vond hij de espressobar in 
Poort die ter overname werd aangebo-
den. Nieuwsgierig ging hij een kijkje 
nemen. “Ik ben als gast gegaan, om de 
sfeer te proeven”. En die was natuurlijk 
uitstekend, evenals de koffie. “Het viel 
me meteen op dat gasten hier graag ko-
men, een bijzondere band hebben met de 
plek en de mensen en zich maar al te 
graag laten verwennen. Zo kwam ik ook 
een keer op een zondagochtend, en was 
positief verrast bij het ontdekken van de 
ontbijtcultuur”. 

Toen zijn oom uiteindelijk verhuisde 
naar het noorden van het land, kon Ru-
ben de espressobar in Poort niet meer uit 
zijn hoofd zetten. “Ik was al verkocht, 
hoefde alleen nog alles op papier te re-
gelen”. Toen de koop rond was, is alles in 
sneltreinvaart gegaan. Ruben werd uit-
gebreid ingewerkt door Sander en Sterre 
de Coninck. “In drie weken tijd leerden 
ze me de kneepjes van het barista-vak. 
En dat is oefenen, oefenen en oefenen. 
Daarnaast leerde ik nog veel meer. Zelfs 
het geheime appeltaartrecept van Sterre 
heb ik overgenomen”. 

Alleen een nieuwe naam moest Ruben 
verzinnen, omdat Sander en Sterre on-
der de naam ‘Heilig Boontje’ doorgaan 
met mobiele espresso service. Er moest 
een nieuw logo komen, en Sander maak-
te als ‘Adding Artist’ een nieuwe wand 
met krijttekeningen voor Ruben. “Die 
wand is iets persoonlijks, gaat nu over 

mijn passies. Eén daarvan is Italië – dat 
is natuurlijk een prima thema voor een 
espressobar. Het Peroni reclamebord mag 
ook zeker blijven”.

Doordat de vergunning in de vakan-
tietijd langer op zich liet wachten, kon 
Take a Break pas twee weken later open 
gaan dan gepland. Die tijd benutte Ru-
ben door de wanden fris opnieuw in de 
verf te zetten, uiteraard in de vertrouwde 
kleuren wit en grijs. Zijn familie hielp 
enthousiast mee. “Door hun support en 

het vertrouwen van de gasten, heb ik 
niet het gevoel dat ik er alleen voor sta”. 
En gelukkig hoeft hij de espressobar niet 
in zijn eentje te draaien, in de weekends 
helpen Ross en Nerenchy mee en als vas-
te medewerker is Joyce in dienst. “Toen 
Sander een paar jaar terug zag met welk 
gemak zij de bar in de Nieuwe Biblio-
theek in Almere Stad bestierde, onthield 
hij haar naam”. En alles paste in elkaar, 
alsof het zo moest zijn.

redactie n

foto’s: Fotostudio87
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Op Pinksterzondag bij de rijdende kerk – v.l.n.r. Bettie Woord, Klazien ter Veen, 
Joke Vermeulen, Pieter ter Veen, Martijn Groot en vooraan twee jonge bezoekers.

bettie Woord: een nieuw  
gezicht bij de Schone Poort

Toen Bettie Woord ter ore kwam dat Pieter en Klazien ter Veen 

versterking zochten voor De Schone Poort, aarzelde zij geen 

moment. Vanuit de Noordoostpolder was zij al bekend met het 

kerkcafé, de rijdende kerk en het labyrint in Almere Poort. Als af-

gestudeerd predikant voegde ze meteen de daad bij het woord.

Eilanders
Op zich is het al bijzonder dat De Scho-
ne Poort – de kerk zonder gebouw – nu 
maar liefst twee predikanten rijk is. Maar 
Betties verhaal is al helemaal hartver-
warmend. Bettie is namelijk sinds haar 
geboorte ernstig slechtziend en je komt 
haar meestal tegen met Oska, haar ge-
leidehond. Bettie groeide op in Urk. Bet-
tie lacht: “Heel anders dan Almere, maar 
ook dat is Flevoland. In mijn kindertijd 
was Urk al geen eiland meer, maar voor 
de inwoners van Urk leeft het eilandge-
voel nog steeds. Het is een heel hechte 
en ook heel vrome gemeenschap. Urkers 
zijn harde werkers en werken nog steeds 
veel in de visserij. Het klinkt hard, maar 
mijn ouders gaven me gewoon dezelfde 
opvoeding als mijn vier broers. Dokto-
ren wisten ook lang niet wat ik precies 
mankeerde, alleen dat ik slecht zag. 
Hoewel ik graag leerde, werd ik naar de 

huishoudschool gestuurd. Ik haalde daar 
natuurlijk goede cijfers, maar wel alleen 
in de theorievakken! Ik trouwde jong en 
kreeg een dochter en een zoon. Mensen 
vragen me regelmatig hoe ik dat toch 
allemaal deed. Maar ik weet niet beter. 
Mijn andere zintuigen staan op scherp. 
Als mijn dochter vroeger stiekem uit de 
koektrommel had gesnoept, verbaasde 
het haar dat ik dat feilloos door had. 

Honger naar kennis
Toen mijn kinderen groter werden, was ik 
in de gelegenheid om uit te zoeken hoe ik 
alsnog mijn honger naar kennis kon stil-
len. Een beroepskeuzetest wees uit dat ik 
hbo kon gaan doen. In drie jaar tijd deed 
ik mavo en havo via LOI en vervolgens 
de hbo Theologie en Levensbeschouwing 
bij Windesheim in Zwolle. In Amsterdam 
studeerde ik Religiewetenschappen aan 
de Vrije Universiteit. In 2014 behaalde ik 

het Gemeentepredikantschap. En als er 
nu een leuke cursus voorbijkomt, denk ik 
nog steeds: zal ik hem doen?

voiceover
Lang heb ik me gered zonder de hulp-
middelen die ik nu heb. Een geleidehond 
heb ik pas sinds elf jaar. Oska is mijn 
tweede hond van het KNGF. In mijn 
nieuwe buurt – ik woon pas sinds maart 
in Almere Literatuurwijk – wandel ik veel 
rond om de straten te leren kennen en de 
routes goed onder de knie te krijgen. Ik 
pak ook met gemak bus 4, maar vanaf 
de bushalte moet ik de weg ook verder 
weten te vinden. Voor lezen en schrijven 
maak ik veel gebruik van de VoiceOver 
van Apple. Geschreven berichten op de 
laptop of de iPhone kan ik makkelijk in-
spreken en laten oplezen. Als een boek 
niet als luisterboek of e-book bestaat, 
dan vraag ik de digitale versie op”.

de kerk van de toekomst
Het is opvallend dat Bettie ondanks de 
moeilijkheden in haar leven dicht bij 
haar geloof is gebleven. “Het is maar net 
hoe je het ziet, het geloof geeft mij juist 
de kracht. Maar ik beleef mijn geloof wel 
minder star dan de meeste Urkers. Op Urk 
had ik als vrouw geen predikant kunnen 
worden. Ik ben voor vernieuwingen, heb 
een visie voor de kerk van de toekomst. 
En deze sluit perfect aan bij de gedach-
tengang van Pieter en Klazien, en de be-
hoeftes die er zijn in Almere Poort. 

vernieuwende activiteiten
In het halfjaar dat ik nu deel uitmaak 
van de Schone Poort, heb ik al veel idee-
en kunnen realiseren. Zo startte ik de 
wandelgroep op de dinsdagochtend en 
heb ik geholpen ‘Poort met Passie’ te or-
ganiseren. Ik coördineer het tweeweke-
lijkse Kerkcafé op zondag en ik help bij 
de crowdfunding voor de Tiny Church. 
Maar ik heb nog meer plannen. Met het 
wijkteam heb ik bijvoorbeeld ‘APK voor 
je relatie’ bedacht, een serie van drie 
maandagavonden in januari waarbij we 
stellen handvatten aanreiken om tijdens 
een diner voor twee hun huwelijk nieuw 
leven in te blazen. Toen ik hoorde over 
het relatief hoge aantal scheidingen in 
Poort, dacht ik: dat moet toch ook an-
ders kunnen?” Dit klinkt als het begin 
van een langdurige samenwerking!

redactie n
www.deschonepoort.nl
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Heropening klokhuis en 
vergroening Almere Poort

“Ondanks de fraaie ligging tussen het Pampushout, het Krom-

slootpark en het IJmeer, is Almere Poort momenteel nog geen 

groene wijk. Er wordt nog volop gebouwd en het aanwezige 

groen is nog lang niet volwassen. Stad & Natuur probeert daar 

op korte termijn verandering in te brengen!”

Groen maakt gelukkig
Aan het woord is Liesbeth Bronkhorst, 
directeur van Stad & Natuur. Stad & 
Natuur heeft als missie om verbinding 
te maken tussen de Almeerse natuur en 
alle generaties Almeerders. Liesbeth: “Dit 
doen we door in alle Almeerse stadsdelen 
plekken te creëren waar iedereen de na-
tuur kan beleven. Denk aan mooie, groe-
ne plekken zoals parken, openbare tuinen 
en natuurlijke ontmoetingscentra. Daar-
naast organiseren we tientallen leuke en 
leerzame activiteiten die verband houden 
met natuur, techniek, ontmoeten en be-
wegen. Met al die groene activiteiten wil-
len we er aan bijdragen dat de inwoners 
van Almere zich nog beter gaan thuis 
voelen in hun woon- en leefomgeving, 
zich verbonden voelen met de buurt en 
de stad en zich uiteindelijk ook verant-
woordelijk gaan voelen voor die groene 
omgeving. Want het is wetenschappelijk 
bewezen dat mensen die wonen in een 
groene omgeving gelukkiger en tevrede-
ner zijn over hun woon- en leefsituatie”.

klokhuis heropend
Dit najaar en deze winter staan er twee 
grote Stad & Natuur-projecten op stapel 

om Almere Poort te vergroenen. Het eer-
ste opvallende project is een gebouw. 
Niet zomaar een gebouw, maar het meest 
markante gebouw van Almere Poort: 
het Klokhuis! Stad & Natuur is, sinds 
de overname door de Gemeente Almere, 
wederom uitbater van het knalroze taart-
gebouw in het Cascadepark. Samen met 

bewonersinitiatief Open Klokhuis en di-
verse Almeerse organisaties, organiseert 
Stad & Natuur talloze natuur-, techniek- 
en spelactiviteiten voor jong en oud in 
en rond het Klokhuis. En daar gaat Stad 
& Natuur, samen met de bewoners, ook 
in de toekomst gewoon mee door. 

Aanleg appelboomgaard
Het tweede grote project in Almere 
Poort is de aanleg van een appelboom-
gaard in het Cascadepark rondom het 
Klokhuis. Dit jaar tussen Sinterklaas en 
Kerst, dus ‘tussen de baarden’, beginnen 
de grond werkzaamheden, verhuizen de 
linde bomen rondom het Klokhuis naar 
een andere plek in de wijk en start de 
aanplant van de appelbomen. De appel-
boomgaard wordt vrij toegankelijk voor 
de bewoners van Almere Poort en in de 
herfst van 2018 mag er geplukt worden! 

denk en doe ook mee
Wil je meer weten over het program-
ma van het Klokhuis, de aanleg van de 
appel boomgaard of de groene plannen 
en activiteiten, kijk dan op de website of 
op Facebook. Ideeën en wensen zijn van 
harte welkom! 

Stad & Natuur Almere n

www.stadennatuur.nl
Facebook: Klokhuis Almere 
Facebook: Stad & Natuur
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Natuur-educatie
in het Klokhuis
Het beeldmerk van het Klokhuis is 
een appelklokhuis. De appelboom-
gaard wordt opgenomen in het 
educatieve programma van Stad & 
Natuur om de werking, de waarde, 
het belang van en de zorg voor 
(eetbare) natuur te benadrukken bij 
kinderen en het volwassen publiek.

Voor en
door bewonersBewoners en bezoekers mogen de appels plukken 
en eten. Stad & Natuur biedt snoeicursussen aan 
waar buurtbewoners zich op in kunnen schrijven. 
Door het jaar heen kunnen er speciale evenementen 
worden georganiseerd die positief bijdragen aan het 
buurtgevoel. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke 
oogst- en snoeifeesten, schilder-, fotografi e- en 
tekenlessen, natuurtheater, een natuurmarkt en 
spontane of georganiseerde natuurlijke ont-moetingen in het groen tussen buurtbewoners.
Ideeën van bewoners zijn van harte welkom! 
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Genieten van stadsnatuur
Tussen de bomen worden gras, kruiden en bloemen gezaaid. Voor een kleurrijk beeld, maar ook voor bestuivende insecten,vlinders en vogels. Er worden wandel-paden door dit groen gemaaid, zodatbewoners optimaal kunnen genieten vande groene, schaduwrijke stadsnatuur.
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Tussen de bomen worden gras, kruiden en bloemen gezaaid. Voor een kleurrijk beeld, maar ook voor bestuivende insecten,vlinders en vogels. Er worden wandel-paden door dit groen gemaaid, zodatbewoners optimaal kunnen genieten vande groene, schaduwrijke stadsnatuur.

PLANTTIJD:NOVEMBERDECEMBER
2017

SAMEN 
SNOEIEN,
SAMEN 
BLOEIEN!

Natuur-educatie

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

Ideeën van bewoners zijn van harte welkom! 

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

Elke Kareleen appel

32 I POORTNIEUWS



#stad&natuur #boomgaard #appels #klokhuis #almerepoort #bewoners
#vergroeningvandewijk #eetbaarlint #ontmoeting #natuurindestad

Stad & Natuur Almere
vergroent Almere Poort

Appelboomgaard
in Cascadepark!

Initiatiefnemers:

Stad & Natuur AlmereStad & Natuur AlmereStad & Natuur AlmereStad & Natuur Almere
vergroent Almere Poortvergroent Almere Poortvergroent Almere Poortvergroent Almere Poort

AppelboomgaardAppelboomgaardAppelboomgaardAppelboomgaard
in Cascadepark!in Cascadepark!in Cascadepark!
Appelboomgaard
in Cascadepark!
AppelboomgaardAppelboomgaard
in Cascadepark!
Appelboomgaard

Stad & Natuur Almere
vergroent Almere Poort

Appelboomgaard

#almerepoort #bewoners
ontmoeting #natuurindestad

Initiatiefnemers:

bewoners

Initiatiefnemers:

Eetbare verrassing
Met de appelboo

mgaard in het Ca
scadepark

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

De appelbomen maken deel uit v
an het Eetbare

 Lint 

(fruit- en noten
bomen en bessenst

ruiken) dat doo
r

geheel Almere wordt aangeplan
t. Een smakelijke

verrassing voor
 de bewoners van Almere, maar ook een 

noodzaak voor 
bestuivende ins

ecten, vlinders
 en vogels. 

Er is voor appe
lbomen gekozen van

wege de link met 

het naast de b
oomgaard gelegen 

gebouw het Klokhuis.

Nu zijn ze
het lekkerst!

Initiatiefnemers:Initiatiefnemers:

Natuur-educatie
in het Klokhuis
Het beeldmerk van het Klokhuis is 
een appelklokhuis. De appelboom-
gaard wordt opgenomen in het 
educatieve programma van Stad & 
Natuur om de werking, de waarde, 
het belang van en de zorg voor 
(eetbare) natuur te benadrukken bij 
kinderen en het volwassen publiek.

Voor en
door bewonersBewoners en bezoekers mogen de appels plukken 
en eten. Stad & Natuur biedt snoeicursussen aan 
waar buurtbewoners zich op in kunnen schrijven. 
Door het jaar heen kunnen er speciale evenementen 
worden georganiseerd die positief bijdragen aan het 
buurtgevoel. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke 
oogst- en snoeifeesten, schilder-, fotografi e- en 
tekenlessen, natuurtheater, een natuurmarkt en 
spontane of georganiseerde natuurlijke ont-moetingen in het groen tussen buurtbewoners.
Ideeën van bewoners zijn van harte welkom! 

in het Klokhuis
Het beeldmerk van het Klokhuis is 
een appelklokhuis. De appelboom-
gaard wordt opgenomen in het 
educatieve programma van Stad & 
Natuur om de werking, de waarde, 

Genieten van stadsnatuur
Tussen de bomen worden gras, kruiden en bloemen gezaaid. Voor een kleurrijk beeld, maar ook voor bestuivende insecten,vlinders en vogels. Er worden wandel-paden door dit groen gemaaid, zodatbewoners optimaal kunnen genieten vande groene, schaduwrijke stadsnatuur.

Genieten van stadsnatuur
Tussen de bomen worden gras, kruiden en bloemen gezaaid. Voor een kleurrijk beeld, maar ook voor bestuivende insecten,vlinders en vogels. Er worden wandel-paden door dit groen gemaaid, zodatbewoners optimaal kunnen genieten vande groene, schaduwrijke stadsnatuur.

PLANTTIJD:NOVEMBERDECEMBER
2017

SAMEN 
SNOEIEN,
SAMEN 
BLOEIEN!

Natuur-educatie

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

Ideeën van bewoners zijn van harte welkom! 

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

vergroent Stad
 & Natuur Almere stadsdeel A

lmere Poort. 

Elke Kareleen appel

POORTNIEUWS I 33 



O N S  C A S C A D E P A R K

meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cascadepark.nl34 I POORTNIEUWS

Ook dit jaar kon er met Pinksteren, begin 
juni, geslapen worden bij de schapen. De 
vrijwilligers van Ons Cascadepark had-
den weer een prachtig, meerdaags eve-
nement neergezet. Gelukkig werkte het 
weer aardig mee. Velen gaven gehoor 
aan de mogelijkheid om hun tentje op 
te slaan in het park, en gedurende het 
hele weekend kwamen buurtbewoners 
gezellig langs om te ontbijten, te barbe-

Tijdens de Dag van het Park op zondag 28 
mei vond de grote opening plaats van het 
Natuurlijk Spelen gebied in het Cascade-
park. Wethouder Frits Huis verrichtte de 
officiële openingshandeling. Zeven jaar 
lang keken kinderen in Poort reikhalzend 
uit naar deze leuke speeltuin! Tieners 
schommelen graag op de vier meter hoge 
schommel en jongere bezoekers gaan he-
lemaal op in het spelen met water. n

cuën, marshmallows te roosteren bij het 
kampvuur of gewoon om bij de schapen 
te kijken. Het hoogtepunt was natuur-
lijk zondagochtend, toen de herders met 
hun schaapskudde kwamen aangelopen. 
Een kudde schapen door Poort, dat maak 
je maar één keer per jaar mee! De ge-
meente had het gras extra lang laten 
groeien, zodat er veel te grazen viel. Op 
zondagmiddag werden in het park door 
verschillende organisaties leuke work-
shops gegeven, uiteraard veel rondom de 
thema’s schapen en Pinksteren. n

 Slapen bij de schapen 

voor het derde jaar
 Feestelijke opening

natuurlijk Spelen

Op zaterdag 16 september vond voor de 
derde maal het SuriPoort Festival plaats, 
een supergezellig evenement met leuke 
kramen, lekker eten en een strak podium-
programma, verzorgd door Stichting 
Apinti. Dit jaar zat het weer niet mee en 
door late vergunning was de datum verzet. 
Maar de sfeer was er niet minder om! n

 SuriPoort Festival

foto: Fotostudio87



EVENEMENTEN
cAScAdEPArk

woensdag 4 oktober 2017
Open Klokhuis: dierendag

zondag 15 oktober 2017
Zingende rondleiding Klokhuis

zondag 22 oktober 2017
Open Klokhuis: schilderen

woensdag 25 oktober 2017
Open Klokhuis: herfststukjes

zondag 29 oktober 2017
Open Klokhuis: slijmerige spoken

zondag 5 november 2017
Mad Science Klokhuis
magische magneten 7 t/m 10 jaar

woensdag 8 november 2017
Open Klokhuis: lampions maken

zaterdag 11 november 2017
Sint Maarten Optocht

zondag 19 november 2017
Zingende rondleiding Klokhuis

woensdag 22 en 29 november 2017
Open Klokhuis: surprises & dichten

zondag 3 december 2017
Mad Science Klokhuis
statische elektriciteit 8 t/m 12 jaar

woensdag 13 en 20 december 2017
Open Klokhuis: kerstknutselen

zondag 17 december 2017
Zingende rondleiding Klokhuis

zondag 24 december 2017
Open Klokhuis: kerstbakken

Facebook: Ons Cascadepark POORTNIEUWS I 35 

De gemeente Almere heeft het Klokhuis 
van KinderCasla gekocht. Stad & Natuur 
blijft de uitbater met haar leuke activi-
teitenprogramma en rondleidingen. Een 
groep Poortbewoners heeft zich sterk 
gemaakt voor het vaker gebruik mogen 
maken van het Klokhuis. Onder veel kin-
deren leefde de wens om vaker het Klok-
huis in te mogen. Ze zijn trots op het 
roze taartgebouw in ‘hun’ park, en het 
is gewoon veel te leuk om dicht te la-
ten. De actieve bewoners gingen rond de 
tafel zitten met de gemeente en Stad & 
Natuur en kregen het voor elkaar dat zij 
regelmatig het Klokhuis mogen gebrui-
ken voor activiteiten. Het initiatief kreeg 
de toepasselijke naam ‘Open Klokhuis’. 
En ze lieten er geen gras over groeien. Al 
in de zomervakantie was er van alles te 
doen – van hutten bouwen onder bege-
leiding van een architect tot ‘blij met klei’ 
door een pottenbakker. De overweldigen-

de opkomst was het bewijs dat er werd 
voorzien in een behoefte. Je vindt het 
programma op www.openklokhuis.nl.  n

gemeente had ervoor gezorgd dat de wa-
terkant goed toegankelijk was, super! In 
de laatste vakantieweek werd er nogmaals 
een voetbaltoernooi georganiseerd en 
konden de kinderen deelnemen aan ver-
schillende clinics van sporten die uiter-
mate geschikt zijn om op de Playground 
te beoefenen, zoals dans, basketbal en 
hockey. Naast het sportieve aanbod was 
de Kunstbus van Stichting Kleur in Cul-
tuur ook diverse keren aanwezig, zodat 
de kinderen het sporten konden afwisse-
len met knutselen. Benieuwd naar  alle 
activiteiten? Voeg Frank en Charly dan 
toe op Facebook! n

www.facebook.com/franktimmerman.deschoor

www.facebook.com/charly.stichtingdeschoor

www.kleurincultuur.com

Op de Playground Poort was er tijdens 
de zomervakantie vanuit welzijnswerk 
De Schoor een gevarieerd en uitdagend 
aanbod van sport- en spelactiviteiten 
voor kinderen van twee tot veertien jaar. 
Buurtsportcoach Frank Timmerman en 
jongerenwerker Charly Olf verzorgden 
deze twee sportieve weken in Almere 
Poort, samen met stagiairs en partners. 
De eerste week zorgde het mooie weer 
voor veel deelnemers. Er was een Voet-
bal Fun dag en je kon glijden van de tob-
bedansbaan. De tweede week kwam de 
Droomspeelbus op bezoek en konden de 
kinderen deelnemen aan mountainbiken, 
skaten, atletiek parcours en kanoën. De 

 Zomervakantie op 

de Playground Poort

 nieuw: open klokhuis 

met veel activiteiten
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BUURTCENTRUM AMERIKA

maandag

Computerles • volwassenen
10.00 - 12.00 uur

Dansles in verschillende stijlen • 5+
14.30 - 21.30 uur

Sport BSO • jeugd
14.30 - 17.30 uur

dinsdag

Chinese Taalles • volwassenen
10.00 - 11.30 uur

Koffieochtend • volwassenen
10.00 - 12.00 uur

Peuterdans • 2-3 jaar
10.15 - 11.30 uur

Arabische taalles • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Sport BSO • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Popkoor • kinderen
18.30 - 19.30 uur

Chinese Taalles • volwassenen
19.30 - 21.30 uur

woensdag

Computerles • volwassenen
10.00 - 12.00 uur

Dansles in verschillende stijlen • 3+
14.15 - 19.00 uur

Arabische taalles • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Chinese Taalles • volwassenen
19.30 - 21.30 uur

Aerobic Fitness • volwassenen
20.00 - 21.00 uur

donderdag

Crea Praatgroep • volwassenen
10.00 - 12.00 uur

Arabische taalles • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Chinese Taalles • kinderen
14.30 - 15.30 uur

Sport BSO • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Zonnebloem • senioren
15.00 - 20.00 uur (om de week)

Kerk Shekinah
20.00 - 22.00 uur • volwassenen

buurtcentrum Amerika zoekt 
vrijwilligers op oproepbasis
Het afgelopen schooljaar was een leuk 
en bewogen jaar. Naast de komst van 
nieuwe activiteiten – denk aan Chinese 
Taalles, Popkoor en de Dames Crea Praat-
groep – hebben we al enige veranderin-
gen in het buurtcentrum doorgevoerd. 
Zoals grotere ramen in de toegangs-
deuren, zonwering achter, aankleding 
van de hal en nieuwe inrichting van de 
Crea ruimte. Ook het vrijwilligersteam is 
flink uitgebreid en wordt steeds meer een  
hechte groep.

Dit mooie seizoen hebben we dan ook 
feestelijk afgesloten met een barbecue, 
mede door Stichting de Zonnebloem ge-
organiseerd. Groot publiek kwam hier op 
af en het werd een mooie, zonnige don-
derdag. We werden getrakteerd op muzi-
kaal entertainment. Dank voor de inzet 
aan collega’s en vrijwilligers die er zo’n 
fijn seizoen van hebben gemaakt.

Inmiddels zijn we met frisse energie 
aan het nieuwe schooljaar begonnen. 
Ook dit seizoen zetten we de lijnen door. 
We hopen weer leuke, nieuwe activitei-
ten aan te kunnen bieden en zijn van 
plan de ontwikkeling van het buurtcen-
trum voort te zetten.

We willen graag van start gaan met 
de werving van vrijwilligers die zich op 
basis van oproep willen inzetten voor 
buurtcentrum Amerika. Soms zijn er 
activiteiten die eenmalig zijn of kortlo-
pend, maar die toch ondersteuning van 
een vrijwilliger nodig hebben. Dus ook 

buurtbewoners die niet op regelmatige 
basis, maar wel af en toe vrijwilligers-
werk willen doen, nodigen we bij deze 
uit. Wie interesse heeft, of eerst wat meer 
informatie wil, kan terecht bij buurtcen-
trum Amerika. Graag beantwoorden wij 
al je vragen en leggen we de mogelijk-
heden aan je voor. Natuurlijk kun je ook 
voor het starten van een nieuwe activi-
teit bij het buurtcentrum terecht.

Wij gaan er een sprankelend nieuw 
seizoen van maken en hopen jullie al-
len binnenkort te verwelkomen bij één 
van onze activiteiten in buurtcentrum 
Amerika.

Joyce van Wijk, De Schoor n

Henry Stanleystraat 1, Almere Poort
036-536 92 48
amerika@deschoor.nl

vrijdag

Dansles in verschillende stijlen • kinderen
14.15 - 17.30 uur

Sport BSO • jeugd
14.30 - 17.30 uur

Teakwondo • 8+ en volwassenen
18.30 - 20.30 uur

zaterdag

Scouting Novo Mundo • 5+
10.00 - 12.00 uur
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meet the Parents zet zich in 
voor eenoudergezinnen in Poort

Vanuit onder meer welzijnswerk De Schoor en GGD is het initia-

tief ontstaan om eenoudergezinnen in Almere Poort een hart 

onder de riem te steken. Een handreiking te bieden bij het 

opbouwen van een netwerk, elkaar met raad en daad bijstaan, 

gezond bezig zijn en elkaar wegwijs maken betreffende 

mogelijkheden die er zijn.

De oorzaken waarom mensen alleen 
voor de opvoeding staan, zijn verschil-
lend. En toch is er veel herkenning on-
derling. Allemaal wonen zij in Almere 
Poort, een nieuw stadsdeel, waarin ze 
veelal ook nog bezig zijn een netwerk op 
te bouwen. Maar hoe doe je dat, naast 
werk en de zorg voor één of meerdere 
kinderen? Meet the parents is een groep 
alleenstaande ouders, die vanuit De 
Schoor wordt begeleid door Silvia Mor-
ren en Angelique van Tilburg. Ze heb-
ben de koppen bij elkaar gestoken om te 
kijken wat ze zouden kunnen doen om 
eenoudergezinnen in Poort een steuntje 
in de rug te geven.

compleet verzorgd
Silvia: “Naast de wekelijkse koffie-och-
tenden op maandag, zijn er regelmatig 

uitstapjes. Zo gingen we op moederdag 
naar pannenkoekenhuis Hans en Grietje 
in Zeewolde. Alles was geregeld en gratis, 
de bus ernaartoe, het eten en drinken en 
spelactiviteiten voor de kinderen. Mensen 
hoefden alleen maar te genieten van dit 
dagje uit en het samen zijn met anderen, 
die vaak aan één woord genoeg hebben 
om je te begrijpen. Een andere bestem-
ming was zwembad De Koploper in Lely-
stad, ook zo’n plek waar je graag heen wilt 
maar zonder auto eigenlijk niet komt”. 

Meet the Parents biedt ook ruimte voor 
andere initiatieven. “In een ontspannen 
setting komen de ideeën eigenlijk vanzelf 
op. En het mooie is, dat deelnemers ook 
onderling tips uitwisselen en contacten 
opbouwen. Eén van de wensen die naar 
voren kwamen, was de mogelijkheid voor 
ouders en kinderen om te bewegen”. 

Samen bewegen
En daar komt Angelique om de hoek kij-
ken. Zij kan als de beste lessen op maat 
regelen. Zij zette een prachtig sportpro-
gramma op om in de sportzaal aan de Ne-
derlandstraat op donderdagmiddagen van 
15 tot 16 uur kennis te maken met allerlei 
takken van sport. Speciaal en gratis voor 
alleenstaande ouders in Poort én hun kin-
deren. Angelique: “Ik heb mijn contacten 
met sportaanbieders in de omgeving in-
gezet en een gevarieerd aanbod samen-
gesteld. Hoe we de ouders en kinderen 
samen gaan laten sporten, zullen we per 
onderdeel gaan bekijken. Sommige spor-
ten zijn geschikt om samen te doen en 
andere wellicht in verschillende groepjes 
tegelijkertijd. Maar het belangrijkste is 
dat ouder én kind beiden met plezier kun-
nen sporten. Kinderen hoeven niet naar 
een opvang en ouders hoeven niet in de 
kantine te wachten. Ze zijn beide lekker 
bezig. Dat noem ik efficiënt!”

Heb jij de smaak te pakken gekregen 
na het lezen van dit artikel, of ken je al-
leenstaande ouders in Poort die je graag 
attent zou willen maken op het bestaan 
van dit initiatief? Houd ons dan vooral 
in de gaten via Facebook.

redactie n

www.facebook.com/MTPAlmerePoort

MTP@deschoor.nl | Silvia 06 - 132 987 12

De eerste les op donderdag: outdoor
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Scouting novo mundo 
timmert aan de weg

Inmiddels is Scouting Novo Mundo een jaar actief in en om het 

Cascadepark. De vereniging groeit en bloeit, en is niet meer 

weg te denken uit Almere Poort. Een ondernemende vereni-

ging die graag haar steentje bijdraagt aan de maatschappij, en 

haar best doet om van Almere Poort het mooiste stadsdeel van 

Almere te maken. Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen 

seizoen?

bP-tocht
In februari hebben de welpen en de be-
vers van Scouting Novo Mundo in Le-
lystad aan de Baden-Powell-tocht mee-
gedaan. Deze wandeltocht van drie, vijf 
of tien kilometer is vernoemd naar de 
Engelse oprichter van scouting, Lord 
Robert Baden-Powell. Tijdens deze tocht 
wordt niet alleen gewandeld: zo werd er 
onder meer bij de Zuigerplas gevist on-
der leiding van Hengelsportvereniging 
Lelystad-Dronten, en mochten de kin-
deren hun eigen dobber en een vistuigje 
maken. Het was een modderige dag, maar 
iedereen heeft er ontzettend van genoten. 

container
Door een goede samenwerking met de 
Gemeente Almere hebben we op 15 april 
2017 de sleutel opgehaald van onze nieu-
we container. De container is geverfd, 
verplaatst en er is een terras aangelegd. 
Daarna hebben we met gesponsord hout 
(waarvoor dank aan start2finish!) een 
stelling gebouwd. Onze pionierpalen lig-
gen nu netjes opgeruimd in de container 
en kunnen worden gebruikt voor nog 
meer uitdagende scoutingactiviteiten. 

collecte Jantje beton
Ieder kind wil gewoon lekker buiten kun-
nen spelen. Buiten spelen maakt kinde-

koninklijke onderscheiding
Toen wij de uitnodiging ontvingen met 
daarin de mededeling dat één van onze 
vrijwilligers, Peter Huis, dit jaar een Ko-
ninklijke Onderscheiding zou ontvangen, 
waren wij niet verrast. Als er iemand is 
die dit verdient, dan is het Peter. Hij zet 
zich al vele jaren belangeloos en met 
heel veel enthousiasme in als vrijwilliger 
bij vele evenementen en verenigingen. 
Zelf wist hij er uiteraard niets van. De 
afterparty was erg gezellig en is tot in de 
vroege uurtjes doorgegaan. En drie keer 
raden wie er de volgende dag gewoon 

nL doet
Deze door Het Oranje Fonds georgani-
seerde vrijwilligersactie is in heel Ne-
derland bekend. Vele vrijwilligers steken 
op deze dag de handen uit de mouwen 
bij een klus, die aangemeld kan worden 
door een vereniging. Ook Scouting Novo 
Mundo heeft zich aangemeld: ons doel 
was het verven van de container in een 
minder opvallende kleur, zodat deze min-
der opvalt voor de omwoners in de om-
liggende woonwijk. Daarnaast hebben we 
vier mooie keukenkisten gebouwd die de 
speltakken kunnen meenemen op kamp. 
Zo hebben ze alle keukenbenodigdheden 
bij de hand en een gasfornuis ineen!

ren gezonder, slimmer en socialer. Ieder 
jaar wordt er door Jantje Beton een col-
lecte georganiseerd om dit voor zoveel 
mogelijk kinderen mogelijk te maken. 
Met de opbrengst van deze collecte on-
dersteunt Jantje Beton vele initiatieven 
die het buitenspelen door kinderen be-
vorderen. Ook Scouting Novo Mundo zet 
zich hiervoor in door te collecteren langs 
de deur. De helft van de opbrengst is be-
stemd voor de vereniging. Deze wordt 
besteed aan de aanschaf van nieuwe 
materialen.
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koningsdag 2017
De dag begon al vroeg met het ophalen 
van onze materialen bij de container. Vol 
enthousiasme werd er met onze nieuwe 
pio nierpalen een mooie kraam gebouwd, 
met een overdekt gedeelte voor het ge-
val het zou gaan regenen. Naast het ge-
ven van informatie aan geïnteresseerden 
mocht Scouting Novo Mundo ook enkele 
door ouders gedoneerde spullen verko-
pen. Verder stond ons eigen schmink-
team klaar voor de kinderen en dat heeft 
in de loop van de dag mooie creaties ge-
maakt op vele blije gezichten. Tenslotte 
mochten de kinderen (en ouders!) schie-
ten met een grote katapult. Voor som-
migen bleek het moeilijker dan gedacht, 
maar het was genieten voor jong en oud!

Zomerkampen
De kers op de taart van ieder seizoen zijn 
de zomerkampen. De bevers, welpen en 
scouts zijn er allemaal op uit getrokken. 
De bevers sliepen gezellig in Austerlitz 
in een tent en zijn naar de Pyramide ge-
weest. De welpen hebben overnacht in 
een leuk clubhuis in Delft en gingen on-
der meer zwemmen en op ontdekking in 
het Science Center. De scouts zijn beland 
in een tent in Baarn. Naast het koken op 
houtvuur, hout hakken, hiken en het pio-
nieren van een keuken en een schommel 
hebben zij geklommen op een klimmuur. 

Slapen bij de schapen
Scouting Novo Mundo haakte maar wat 
graag aan bij het geweldige evenement 
‘Slapen bij de schapen’ dat Ons Cascade-
park met Pinksteren voor de derde maal 
organiseerde. We sloegen onze tenten op 
in het park en bouwden met de pionier-
palen een prachtig ameublement. Het 
weer werkte uitstekend mee. Enthousiast 
werden de schapen binnengehaald en er 
stonden natuurlijk heel veel wollige ac-
tiviteiten op het programma. Bezoekers 
konden beide ochtenden voor 5 Euro van 
een heerlijk door ons verzorgd ontbijtje 
genieten. Een groot succes!

Start nieuwe seizoen
De eerste opkomst van het nieuwe sei-
zoen zijn de vrijwilligers uitgenodigd 
voor een gezellige BBQ waar ze werden 
uitgedaagd om te laten zien hoeveel ta-
lent er bij Scouting Novo Mundo zit. Van 
knopenexperts, smokkelaars, fikkiesto-
kers, kunstenaars tot gezelligheidsdieren, 
lachebekken en kooktalenten. Dit en nog 
veel meer is allemaal volop aanwezig. 

Na de zomervakantie zijn we weer ge-
start met onze wekelijkse opkomsten van 
10.00 tot 12.00 uur met onze jeugdleden 
in Buurtcentrum Amerika. Wij hebben er 
zin in! Jij ook? Kom dan langs om ken-
nis te maken. De koffie staat klaar! Of 
schrijf jezelf of je kinderen in via onze 
website. Iedereen is van harte welkom. 

  Scouting Novo Mundo n

www.scoutingnovomundo.nl
www.facebook.nl/scoutingnovomundo 

bij Scouting Novo Mundo aanwezig was 
voor het vieren van Koningsdag in Al-
mere Poort…

de bende van Flevum

‘De Bende van Flevum’ is 
een boek over het leven 
van ‘Flevolanders’ in de 
eerste eeuw van onze 
jaartelling. Het verhaal 
speelt zich af rond het 
jaar 70 na Christus, tegen 
het einde van de Bataafse opstand. De 
Romeinen hebben de macht, maar na de 
dood van de keizer is een strijd ontstaan 
tussen de Bataven – samen met andere 
stammen – en de Romeinen. De Romei-
nen hebben grote verliezen geleden. De 
nieuwe Romeinse Keizer stuurt het on-
overwinnelijke zesde legioen en andere 
legioenen om de opstand neer te slaan.

In die periode wonen op het eiland ‘Fley’ 
in het meer Flevo (het huidige IJsselmeer) 
een honderdtal mensen. Waar nu Almere 
ligt, lag toen een moerassig eiland, dat in 
dit verhaal Fley wordt genoemd. 

Op een dag komt er een schip met Frie-
zen langs. De Friezen beweren grote buit 
te hebben veroverd op de Romeinen en 
op boeren in het zuiden. Een groep jonge 
‘Flevolanders’ van Fley gaat met hen mee, 
aangestoken door de grootspraak van de 
Friese leider Bobo. Sigwer, de natuurlijke 
leider van de Flevolanders, zweept zijn 
vrienden op en ze gaan allemaal mee. 
Hecht, de broer van Blenda, een jongen 
van zestien, durft niet te weigeren.

Het boek gaat vervolgens vooral in op 
de verhoudingen binnen het Romeinse 
leger en hun zoektocht naar de bende 
Friezen, doelend op het groepje waartoe 
ook Hecht behoort. Uiteindelijk wordt 
het uitgedunde groepje door de Romei-
nen gevonden. Meer ga ik niet verklap-
pen over hoe het de bewoners van Fley 
vergaat en hoe het afloopt met Hecht en 
zijn zus Blenda.

Het boek geeft een goed inzicht in het 
leven en de verhoudingen van die tijd, de 
hardheid en wreedheid en het geluk dat 
men soms kan hebben.

Het verhaal staat op de rechterpagina’s. 
Links wordt informatie gegeven over de 
Romeinen, diverse stammen, voorwerpen 
en gewoonten uit die tijd. Ook is er een 
aantal prachtige tekeningen.

Een lezenswaardig en informatief boek, 
geschreven door Evert van Ginkel. Voor 
€ 5,00 verkrijgbaar bij de VVV Almere en 
bij het Archeologiehuis in Almere Buiten.

  Meander (Folkert Buiter) n

Meer Meander op www.meanderblog.nl

L E Z E N
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Toen Sterre en Sander de Coninck met hun kinderen Zena en 

Aram in het Homeruskwartier kwamen wonen, hadden ze nog 

geen idee tot wat voor legendarisch resultaat hun ondernemers-

lust zou leiden. Waar Sander een plek voor zijn barista-work-

shops zocht, ontstond iets heel bijzonders: Espressobar Heilig 

Boontje. Na vijfenhalf jaar vonden ze het tijd om dit succes over 

te dragen en met hun andere ideeën aan de slag te gaan. En dat 

zijn er veel, die ook met zekerheid gaan slagen. Zoals alles wat 

uit hun gouden harten en handen komt.

barista-service Heilig boontje, 
bureau op rolletjes en Adding Artist
Espresso-busje
“Zes jaar geleden maakte ik deze schets, 
van een espresso-busje”, vertelt Sander. 
“Deze wordt nu werkelijkheid. We zullen 
met een vintage VW-pickup te vinden 
zijn bij allerlei evenementen door het hele 
land. Daarom wilde ik de naam ‘Heilig 
Boontje’ behouden en moest Ruben, de 
nieuwe eigenaar van  de espressobar, een 
andere naam bedenken voor dat kindje”. 

opstarten
De reacties waren overweldigend, toen 
bekend werd dat de espressobar was ver-
kocht. Sander: “Ik begreep het wel. Zelf 
heb ik er ook met heel veel plezier gewerkt 
en veel gasten werden onze vrienden. 
Maar het allerleukste vond ik de begin-
periode. Het neerzetten en uitbouwen 
van een concept, het zien groeien. Deze 

ervaring wil ik graag inzetten door op 
andere locaties te helpen met het opstar-
ten van een espressobar. Maar dan ga ik 
er niet meer de hele week zelf staan. Ik 
wil nog zoveel andere dingen doen”. 

koffie branden
Voor de stalling van zijn espresso-appa-
raten heeft Sander ook een mooie stek 
gevonden: Koffiebranderij het Hoofd-
kwartier in Amstelveen. “De eigenaar is 
Roland Buurman, een goede vriend van 
mij. Hij restaureert vintage espresso-
machines en brandt zelf koffie. Met hem 
kan ik goed sparren, misschien ga ik wel 
mijn eigen koffie-label beginnen”.

op rolletjes
In september heeft Sterre het evene-
menten-bureau ‘Op Rolletjes’ opgericht.  

“Sterre wil zich gaan toeleggen op de 
organisatie van sport-evenementen. Zelf 
nemen we ook graag deel aan hard-
loopwedstrijden, dus dan is de link snel 
gelegd. Ik ben meer van de uitvoering, 
maar Sterre is een kei in organiseren en 
acquisitie doen”. 

barista bureau
Een apart onderdeel van het evenemen-
tenbureau wordt het Barista Bureau. “We 
hebben gemerkt dat het lastig is als je 
voor een bepaald evenement ineens veel 
barista’s nodig hebt. Wat we willen doen, 
is een poule van barista’s opbouwen. Die 
zullen we zelf selecteren, certificeren 
en eventueel opleiden. We zullen een 
bepaalde standaard hanteren. Het is niet 
voldoende als je een goede espresso kunt 
maken. De service naar de gasten toe is 
minstens even belangrijk”.

Adding Artist
Ondertussen heeft Sander zijn werkzaam-
heden als Adding Artist flink uitgebreid. 
“Ik teken en schrijf op alles, op papier, 
spijkerjasjes, op leren schorten, maar ook 
op drie meter lange wanden. Het liefste 
gebruik ik gewoon wit schoolbordkrijt, 
wat ik dan achteraf natuurlijk wel fixeer. 
Ik heb nu een aantal grote tekenopdrach-
ten. Onder meer voor een AH-producent 
in Culemborg en Almere, catering PUUR 
Produkties, Stadsbakker Jongejans in 
Amsterdam en bij de KLM Open”. Sander 
en Sterre zitten eigenlijk nooit stil!

redactie n

FB: Heilig Boontje Espresso & Adding Artist
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E spressobar Heilig Boontje was 
een begrip in Almere Poort. Je 
kon er niet alleen terecht voor 

the best coffee in town, maar ook voor 
een lekkere lunch of gezellige borrel. 
Daarnaast organiseerden eigenaren San-
der en Sterre regelmatig een ‘eetavond’. 
Afgelopen zomer heeft Heilig Boon-
tje het stokje doorgegeven aan Take a 
Break, maar voor de wisseling van eige-
naar was PoortNieuws nog aanwezig bij 
zo’n eetavond. Thema was ‘Rendang’.  

Deze keer werd het eten verzorgd 
door Tiki Taka Toko uit Almere Buiten. 
Sander en Sterre waren uiteraard gast-
heer en -vrouw. Na een hartelijke ont-
vangst met een lekker drankje konden 

Aan tafel bij…
Espressobar Heilig Boontje

we de Indonesische lekkernijen gaan 
proeven: een variatie van pittige en mil-
de gerechten met authentieke smaken. 
Ook gasten die wat minder aan hete ge-
rechten gewend waren, zoals de kinde-
ren, konden zo meegenieten. Het meest 
bijzonder aan de avond was de infor-
mele, gezellige sfeer die Heilig Boontje 
zo eigen was. De gasten delen de tafels, 
eten gezamenlijk en heel laagdrempelig 
ontmoet je nieuwe mensen in Poort.  

“Dat is ook altijd onze bedoeling ge-
weest”,  vertelt Sterre later. “We wilden 
stimuleren dat mensen in deze nieuwe 
stadskern elkaar leerden kennen. De bar 
deed dat al, maar we wilden méér doen. 
De eerste eetavond was een Pom-chal-

lenge, waarbij een aantal mensen het 
Surinaamse gerecht maakten en door de 
deelnemers een winnaar werd gekozen. 
Later hebben we nog een Rendang-chal-
lenge gehad. Maar ook organiseerden 
we ‘A tavola’: avonden waarop we een 
eenvoudig, maar heel lekker driegangen 
diner verzorgden”.

De vraag is natuurlijk of dat allemaal 
voorbij is nu Take a Break de bar heeft 
overgenomen. “Ik verwacht het niet”, 
zegt Sander. “Ik heb van de eigenaar, Ru-
ben, gehoord dat hij van plan is om de 
eetavonden voort te zetten”. We moe-
ten de Facebookpagina van Take a Break 
dus in de gaten houden. n
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de verbreding van de Hogering Almere

De provincie Flevoland start in 

2018 met de verbreding van 

een deel van de Hogering in 

Almere. Het doel is een betere 

bereikbaarheid van Almere.

dit gaan we doen
Bij deze verbreding gaan we een extra 
rijstrook aanleggen in beide richtingen. 
Bij twee kruisingen komt de Hogering 
verdiept te liggen, waardoor de krui-
singen ongelijkvloers worden. De werk-
zaamheden rond de verbreding van de 
Hogering starten naar verwachting na de 
zomer van 2018. In 2022 is de nieuwe 
Hogering klaar. De weg tussen de A6 en 
de Hollandsedreef wordt verbreed, tot 
aan de Contrabasweg leggen we geluid-

reducerend asfalt aan. De Hogering moet 
aangepakt worden om de groei van het 
verkeer de komende jaren mogelijk te 
maken.

Waar staan we nu?
De afgelopen maanden zijn de milieu-
onderzoeken afgerond. Deze onderzoe-
ken worden gebruikt als input voor de 
planologische procedure die na de zomer 
start. Bij de verbreding van de Hogering 
zullen extra geluidswerende maatrege-
len getroffen worden. Dit doen we om te 
anticiperen op de toenemende verkeers-
drukte die de groei van Pampus met zich 
mee zal brengen. Op dinsdag 26 septem-
ber werden omwonenden en geïnteres-
seerden bijgepraat over de uitkomsten 
van de onderzoeken tijdens een informa-
tieavond in Almere. Bij de planologische 
procedure is mogelijkheid tot inspraak, 

het bestemmingsplan ligt begin 2018 ter 
inzage bij de gemeente Almere.

Altijd op de hoogte

•  Ontvang de digitale nieuwsbrief over 
de verbreding van de Hogering. U kunt 
zich inschrijven via de website www.
flevoland.nl/hogering. 

•  Volg @FlevoWegen op Twitter.

•  Voor specifieke vragen over de verbre-
ding van de Hogering kunt u e-mailen 
naar hogering@flevoland.nl.

Provincie Flevoland n  

0320 - 265 265
hogering@flevoland.nl
www.flevoland.nl/hogering
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Zoë is streetstyle fotografe

Zoë van Haagen (18) woont in het Europakwartier en heeft al 

een eigen stijl ontwikkeld als fotografe van fashion en lifestyle. 

Het liefst fotografeert zij buiten en daarom is ze altijd op zoek 

naar leuke spots in Almere en de rest van de wereld. Haar port-

folio heeft ze al flink uit kunnen breiden, omdat steeds meer 

opdrachtgevers haar weten te vinden.

Hoe ben je in het vak gerold?
“Vroeger ging er op vakantie altijd een 
wegwerpcamera mee. Tot ik voor mijn 
tiende verjaardag mijn eerste digitale 
pocketcamera kreeg. Daar was ik toen al 
heel druk mee. Met vriendinnen maakte 
ik een studio met lakens, of ik ging naar 
buiten om bloemetjes te fotograferen. De 
foto’s zette ik dan op Hyves. De volgen-
de camera werd natuurlijk een digitale 
spiegel reflexcamera. Ik maakte foto’s 
van een vriendengroep en was inmiddels 
overgestapt naar Instagram. Mensen za-
gen mijn werk en ik kreeg aanvragen”.

Volg je een creatieve opleiding?
“Toen wij in Poort kwamen wonen, wa-
ren de scholen nog in aanbouw. Mijn 
laatste jaren basisschool heb ik op Mon-
tessori Cascade gedaan en daarna ging 
ik naar het Arte College, waar ik vmbo 
deed. In de begintijd was het Arte nog 

een kleine school, het was heel knus en 
je kon fijn je eigen ding doen. Nu volg ik 
de mbo-opleiding Media & Vormgeving 
aan het ROC in Almere Buiten. De ken-
nis die ik daar opdoe over Photoshop en 
InDesign, kan ik goed gebruiken. Hierna 
zou ik nog graag het hbo doen op de Ho-
geschool van Amsterdam. Naast school 
en fotografie werk ik ook nog bij Albert 
Heijn Muziekwijk”. 

Kunnen we je werk zien?
“Sinds een jaar heb ik mijn eigen blog 
– www.formidablezoe.nl – waar ik regel-
matig nieuw werk op post. Behalve mijn 
foto’s vind je daar bijvoorbeeld ook een 
interview met de jonge mode-ontwerper 
Nerenchy, over zijn kledingmerk Faith. 
Hij heeft ook in deze rubriek in Poort-
Nieuws gestaan. Ook Ross heb ik voor 
de camera gehad. Zo kennen we elkaar 
eigenlijk allemaal wel. Van de buurt”.

Op welke locaties heb je gefotografeerd?
“Spanje! Dat is mijn vaste vakantiestek. 
Daar kun je het hele jaar in zomerse kle-
ding poseren, en qua achtergronden kom 
ik daar helemaal aan mijn trekken. Maar 
ook in Almere vind ik voldoende goede 
spots. Daarnaast heb ik in Amsterdam en 
in Scheveningen gefotografeerd. Als ik 
maar buiten kan fotograferen, dan kan 
ik al mijn creativiteit kwijt”.

Doe je ook studiowerk?
“Ik heb stage gelopen bij een mode-
webshop, Hip voor de Heb. Je bent dan 
na het fotograferen nog dagenlang be-
zig met foto’s uitzoeken en bewerken. De 
foto’s moeten helemaal ‘schoon’ worden 
gemaakt, alle pluisjes en adertjes worden 
geretoucheerd. Mijn passie ligt echt bij 
streetstyle”. 

Hoe wil je verder en heb je nog tips? 
“Het liefst werk ik op freelance basis 
voor festivals en magazines. Als advies 
aan anderen kan ik geven: ga vooral heel 
veel fotograferen. Oefen met vrienden. 
Ontwikkel je eigen stijl en post veel op 
Instagram. Krijg je aanvragen van vrien-
den van vrienden, dan is dit het moment 
om een vergoeding te gaan vragen voor 
de tijd die je erin steekt”.

  redactie nfoto: Jason Ferinafoto’s: Formidable Zoë
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Hoe kwam je aan die opdracht?
“Een klant van mijn moeder had aan 
mijn moeder gevraagd of ik het leuk zou 
vinden om een modellenklus te doen. 
Mijn moeder liet mij vrij om te kijken of 
ik dat leuk zou vinden. Ik vond het erg 
leuk. Ik ben niet een type dat graag op 
de voorgrond staat, maar fotografen zijn 
blij met me”.

En toen volgden er meer opdrachten?
“Vorig jaar heeft een fotografe die wij 
kennen een fotoshoot van mij gemaakt 
voor een kindermerk. Daarna werd ik 
gevraagd door Hip4Kidz om me in te 
schrijven als model. Op hun website zie 
je foto’s waar ik op sta voor het merk 
Sissy Boy. Meestal hebben ze voor de 
foto shoots een jongen en een meisje no-
dig. Op één van de foto’s zie je dat de 
stylist stond te wapperen om een nog 
wildere look te creëren”.

Ben je zelf modebewust?
“Ik draag graag kleding die ik leuk vind 
en die ook lekker zit. En ik ben blij met 
mijn nieuwe Air Jordans. Die bracht mijn 
moeder voor me mee uit Amerika. Mijn 
haar draag ik graag uit mijn gezicht, als 
ik voetbal is het bij elkaar gebonden. 
Op de dag van een fotoshoot kam ik het 
vaak uit tot een afro-look”.

Wat zijn de reacties in je omgeving?
“Ik zit op de Sterrenschool en ik voetbal 
bij AS’80. Soms vragen ze er geïnteres-
seerd naar. De familie vindt het ook leuk. 
Als wildvreemden zomaar aan mijn haar 
gaan zitten, vind ik dat niet leuk. Maar 
thuis val ik minder op, want mijn broertje, 
neefjes en nichtjes hebben ook dit haar. 
Mijn broertje Thembi van vijf is weleens 
meegeweest voor een opdracht samen en 
had laatst zijn eerste solo-opdracht”.

Hebben je ouders tijd om je te brengen?
“Meestal worden de fotoshoots gepland 
op een dag dat mijn moeder mee kan, 
maar anders gaat mijn vader mee. Mijn 
vader is een ‘thuisblijf-papa’, dat vind 
ik heel cool, want veel vriendjes hebben 
dat niet. Hij is ook de coach van mijn 
voetbalteam. Mijn moeder komt van 
haar zakenreizen altijd terug met verha-
len én een cadeautje voor ons”.

Welke fotoshoot vergeet je niet snel?
“Je weet nooit van te voren wat de sty-
lis ten hebben bedacht. Een keer kwam ik 
de studio binnen en er stond een echte 
kameel. Ik zei meteen: ‘daar ga ik dus 
niet op zitten!’, maar gelukkig hoefde dat 
ook niet. De kameel hapte wel naar mijn 
haar”.

  redactie n
www.hip4kidz.nl

Lenny (8) was niet alleen door 

PoortNieuws gespot. Op drie-

jarige leeftijd had hij zijn eer-

ste opdracht als fotomodel 

voor een campagne van een 

kinderkledingmerk al binnen.

Lenny uit columbuskwartier 
is veelgevraagd fotomodel

30 minutes, women only workout

wij krijgen je 
fit in 30 minuten

Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
Tel: 035 737 01 40
anneliessteinmeier@hartforher.nl
www.hartforher.nl

bel of mail
voor een 

gratis 
proefles

Vergadering, studiedag 
of een andere zakelijke 

bijeenkomst?

Complete lunch met 
diverse luxe belegde broodjes, melk, 

karnemelk en verse jus d’orange
5 7,95 per persoon. 

In overleg bezorging mogelijk.

06-416 012 38  www.lunchtijdalmere.nl
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bewoners denken mee over ontwerp 

vrijliggend fietspad Achillesstraat 

Supermarkt Homeruskwartier 

centrum een stap dichterbij

Almere Poort is volop in ont-

wikkeling. Nu de bouw weer 

aantrekt en het aantal inwo-

ners in het stadsdeel verder 

groeit, neemt ook de vraag 

naar winkelvoorzieningen toe. 

In juli heeft het college van burgemeester 
en wethouders bij de vaststelling van de 
detailhandelsstructuur Almere Poort ook 
ingestemd met de ontwikkeling van een 
supermarkt in het Homeruskwartier. Met 
de vaststelling van het gewenste eind-
beeld van de dagelijkse winkelstructuur 
in Almere Poort zijn de voorbereidingen 
voor de aanbesteding van de supermarkt 
hervat.   

De aanbestedingsprocedure voor de 
ontwikkeling van de buurtsupermarkt 

In mei en juni kwam een werk-

groep bijeen om te bekijken 

hoe het beste een vrijliggend 

fietspad ingepast kan worden. 

Vanuit het Homeruskwartier loopt de 
Achillesstraat door naar het Europakwar-
tier. De Achillesstraat was geruime tijd 
een bouwweg. Daarnaast werd de Achil-
lesstraat steeds drukker met fietsverkeer 
en autoverkeer. Dit leidde met name in de 
ochtendspits (met onder meer sluipver-
keer naar de A6) tot onveilige situaties.  

Na een bewonersbijeenkomst heeft 
wethouder Huis eind 2016 een vrijlig-
gend fietspad toegezegd langs de Achil-
lesstraat en Duitslandstraat. Dit betekent 
een herinrichting van de bestaande si-
tuatie op verschillende delen van de 
hoofdfietsroute (Homeruskwartier, Cas-
cadepark en Europakwartier). 

Om de verkeerssituatie op de Achilles-
straat te verbeteren is in samenspraak 
met bewoners en ondernemers – in een 

aan het Homerusplein is gestart. Eind 
2017 beoordeelt de gemeente de kandi-
daten en maakt de winnaar bekend.  In 
2018 verwacht de gemeente de planvor-
ming en de start van de bouw. De ope-
ning van de supermarkt kan dan naar 
verwachting plaatsvinden in 2019. Hier-
mee komt de gemeente tegemoet aan de 
sterke wens van zowel de ondernemers 
als de bewoners in Homeruskwartier. De 
komst van een  supermarkt is een vol-
gende belangrijke stap in de voltooiing 
van de wijk. 

gezamenlijke werkgroep – een aantal 
tijdelijke maatregelen bepaald en uit-
gevoerd. In mei en juni van dit jaar is 
de werkgroep bij elkaar gekomen om in 
meerdere werksessies te bekijken hoe het 
beste een vrijliggend fietspad ingepast 
kan worden in de Achillesstraat (vanaf 
brug Poseidonsingel) - Duitslandstraat. 

De gekozen variant is door de gemeen-
te uitgewerkt en wordt eerst door het 
college van Burgemeester en Wethou-
ders besproken. Als het college akkoord 
is, zal de gemeente samen met de werk-
groep het plan voor de herinrichting met 
een vrijliggend fietspad presenteren aan 
de bewoners van Poort. Naar verwach-
ting zal dan zoals eerder toegezegd, de 
herinrichting in 2018 starten en voor de 
zomer worden afgerond.  n

gemeente Almere n

poort.almere.nl

Wie is jouw 
Prachtige Poortenaar 2017?

Almere Poort is een jong stadsdeel, 
waar veel mensen druk bezig zijn. 
Maar in Poort zijn ook mensen die 
zich daarnaast inzetten voor het 
hele stadsdeel en zijn bewoners. 

Mensen die dit niet zien als een 
verplichting, maar er zelf voor kiezen 
om iets voor een ander of het hele 
stadsdeel te betekenen. Zij verdie-
nen het om in het zonnetje gezet te 
worden om hiermee te laten weten 
dat we ontzettend blij zijn met al 
hun inzet! Nomineer jouw ‘Prachtige 
Poortenaar’ en vertel waarom hij of 
zij deze titel waard is. 

Wij vragen je je nominatie te mai-
len aan Diana Stobbe (gebiedssecre-
taris Poort) via dstobbe@almere.nl, 
uiterlijk op 15 november. De Prach-
tige Poortenaar 2017 wordt tijdens 
de einde jaarsborrel van het gebieds-
kantoor bekend gemaakt.

Gebiedskantoor Almere Poort n

Doe mee 

en nomineer 

jouw Prachtige 

Poortenaar

2017!
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Prachtige Poortenaar 2016 

marloes Gijsbers overleden

Toen ik een aantal jaar terug Marloes Gijsbers interviewde voor 

een artikel over zelfbouw in Almere Poort, vroeg ik of ik nog 

een keer terug mocht komen om haar ook te interviewen over 

het beeldhouwen. Twee openhartige interviews werden het, 

met deze bijzondere vrouw. 

Begin augustus kreeg Marloes te horen 
dat ze ernstig ziek was en op 3 september 
is ze overleden. Ze had geen tijd meer 
om een bucket list te uit te voeren. En 
toch heeft ze voor ons iets achtergela-
ten. Een levensles. Zoals predikant Bettie 
Woord het bij haar begrafenis zo tref-
fend verwoordde: “Marloes maakte alle 
steensoorten van het leven mee en heeft 
gebeiteld om er doorheen te komen”.

Het leven oppakken
Jan Kees Gijsbers vertelt: “Op 10 oktober 
1987 leerden we elkaar kennen. Ze was 
toen 27. Vanaf haar dertiende was ze re-
gelmatig in psychiatrische behandeling 
geweest. Ze had net weer zo’n periode 
van behandeling achter de rug en wilde 
het leven weer oppakken. 

Op 17 november 1993 overleed onze 
zoon Joost, na een zwangerschap van 
bijna zes maanden. Hij was niet levens-
vatbaar. Een nieuwe zwangerschap was 
onmogelijk. Daarna zakte Marloes weg 
in psychische ziektes, waarbij langdurige 
en soms gedwongen opnames onvermij-
delijk waren. In een psychiatrisch zie-
kenhuis zie je relaties kapot gaan en pa-
tiënten nog verder vereenzamen. Ik weet 
als geen ander hoe moeilijk het is om 
met een verward persoon om te gaan. In 
die periode zeiden velen: ‘Ga toch schei-
den, dit wordt niks meer’. 

Genieten van het ogenblik
Maar op heldere momenten kon Marloes 
zo genieten van dat ogenblik. Dan was 
zij een sprankelende persoonlijkheid met 
een gulle lach. Ze was zo blij dat ik haar 
kwam opzoeken in het ziekenhuis. Als 
ik op zo’n moment mijn beste maatje 
in mijn leven in de steek zou laten, had 
ik me nooit meer vriend van een ander 
kunnen noemen.

In 2004 kwam er een nieuw medicijn 
op de markt. Marloes kon weer nacht-
merrie-vrij slapen. 

Bij één van de opnames kwam Marloes 
in aanraking met beeldhouwen. Het werd 
haar passie. De stenen waren een meta-
foor voor het leven. Een harde weg om 
tot een mooi resultaat te komen. Maar 
stenen kunnen ook broos en kwetsbaar 
zijn. Eén tikje te hard, of op de verkeerde 
plaats, en de steen breekt.

Gelukkig in Poort
In 2008 gingen wij ons huis bouwen in 
het Homeruskwartier, een gelukkige pe-
riode uit ons leven. Marloes voelde zich 
prettig in Poort. Was actief. Maakte haar 
dagelijkse rondje door het Homeruspark. 
Ze zag daar veel zwerfvuil en is dat gaan 
oppakken. Hiervoor werd zij prachtige 
Poortenaar in 2016. Dit zwerfvuil verza-
melen deed zij niet alleen uit een vorm 
van burgerplicht, maar ook om gefocust 
te blijven. Door haar ziekte kon zij ook al 
lopend wegdromen en helemaal verdwa-
len. In een dergelijke, verwarde toestand 
schaamde ze zich voor zichzelf. 

Haar kopje thee bij Lunchtijd kon op 
momenten dat het nodig was – en ik op 
mijn werk – ook een vlucht zijn om in de 
realiteit te blijven.

Pretpakket
In 2012 kreeg Marloes borstkanker. Ze 
kreeg het hele pretpakket. Chemo, borst-
sparende operatie, verwijderen van een 
paar lymfen, bestraling, hormoonku-
ren. Vijf jaar later, half mei 2017, werd 
Marloes schoon verklaard. 

Begin augustus 2017 voelde Marloes 
zich niet zo lekker. De huisarts liet bloed 
prikken. Het algemene bloedbeeld was 
extreem afwijkend. Op 11 augustus werd 
er in het Flevoziekenhuis kanker in haar 

botten geconstateerd. De laatste ziekte-
periode was onverwacht, extreem heftig 
en veel te kort. We hebben net niet de 
dertig jaar samen gehaald.

ruilen
Kanker is een vreselijke ziekte, maar 
Marloes zou de kanker zo overdoen in 
ruil voor nooit meer in een psychose 
te vervallen. Een psychose zijn wanen, 
angsten, uitmondend in agressie vooral 
naar zichzelf. Wanen: niet meer weten, 
wie en waar je bent en wanneer het is. 
In dergelijke periodes kende Marloes mij 
niet eens meer. Deze toestand levert veel 
angsten en spanning op. In het verleden 
leidde deze spanning vaak tot zelfbe-
schadiging”. 

Lessen van marloes
Als ik Jan Kees vraag, welke levensles-
sen Marloes ons mee zou willen geven, 
heeft hij er vier paraat:
• “Oordeel niet zo snel over iemand die 
een beetje anders is. Ieder mens heeft 
zijn goede kanten, probeer die te vinden 
en te versterken. 
• Geniet van het moment. Even lekker 
zitten op een bankje in het park. Geniet 
dan van je kopje thee en probeer van 
daaruit weer in de realiteit te komen. 
Geluk zit niet in dure reizen naar verre 
bestemmingen. 
• Als je langdurig psychisch ziek bent, 
zoek dan naar praktische technieken die 
voor jou werken. Voor Marloes was dat 
het beeldhouwen en de focus tijdens het 
wandelen. 
• Poets je diamanten. De mooie herin-
neringen en verhalen. Ik houd me aan-
bevolen om nog vaak mooie verhalen 
over Marloes op te poetsen! Ze was een 
bijzonder mens”.

redactie n
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dwars door de herfst in Poort 

In de periode dat ik wijkaanjager was, 
ontstond mede door bewoners en on-
dernemers uit Poort in 2016 het fiets-
event Dwars door Poort. Met behulp van 
een fietsroutekaart en een stempelkaart 
fietste men die dag een route. De route 
liep langs diverse lokale ondernemers en 
initiatiefnemers. Bij elke ondernemer viel 
iets te beleven en kreeg men een stempel 
op de stempelkaart. Bij een volle kaart 
ontving men een medaille. 

Vanwege het grote succes heb ik dit 
event in juni en juli vanuit Stichting Art 
Culture in meerdere Almeerse stadsde-
len georganiseerd en zo vond er ook een 
nieuwe editie plaats op 1 juli in Poort.

Ook al was het midden in de zomer; het 
leek die dag wel herfst! Er stond een gure 
wind en de regen kwam met bakken uit 
de lucht. Toch stonden er bij aanvang al 
meteen 40 fietsers klaar, compleet met 
regenpakken aan. Ook de uren daarop 
meldden zich nog tientallen fietsers. Ge-
lukkig liet de zon zich aan het eind van 
de dag nog zien en was het al met al een 
zeer geslaagde dag.

Dat men ondanks al die regen op de 
fiets stapte, bewijst toch weer dat Neder-
land echt een fietsland is! En ik fiets zelf 
ook lekker mee. Maar om heel eerlijk te 
zijn... als het niet voor een ‘Dwars door’ 
evenement is, laat ik bij regen de fiets 
staan en pak ik de bus of auto. Dus zie je 
mij deze herfst fietsen door de wijk, dan 
weet je: het is buiten goed te doen! Aan-
schouw mij zodoende als een goed-weer-
voorspeller en het is lente in de herfst!   

       
Bastiaan Gietema n

Bastiaan Gietema woont sinds drieënhalf jaar 

met zijn partner in Almere Poort en is actief in 

Almere onder de naam ‘Stichting Art Culture’. 

Vorig jaar kon je hem in Poort als wijkaan-

jager tegenkomen met zijn ‘I love Almere 

Poort’-bakfiets.  

Stichting vIndplaats okerhof

Na de onthulling van het prachtige kunstwerk, de Erfgoedmar-

ker van Iris la Rütte, bij de opening van VINDplaats Okerhof op 

20 mei, zijn de buurtbewoners verder gegaan met de realisatie 

van hun plannen. Zo is met ondersteuning van de Koninklijke 

Nederlandse Heidemaatschappij op maandag17 juli 2017 stich-

ting VINDplaats Okerhof opgericht.

Doelstelling van de stichting is – in het 
kort – een groene plek te creëren in het 
Okerhof waar (buurt)bewoners en in ar-
cheologie geïnteresseerden elkaar kunnen 
ontmoeten. Waarbij tevens recht gedaan 
wordt aan de geschiedenis (educatie). Met 
een uit straling die doet denken aan het 
verleden en ruimte voor ‘natuurlijk spelen’. 

Ultralange picknicktafel
Een volgende stap om de plannen te rea-
liseren is het organiseren van een crowd-
fundingsactie, ondersteund door het 
crowdfundingsplatform: ‘Voor je buurt!’. 
Een organisatie die buurtinitiatieven on-
dersteunt en helpt ideeën en plannen te 
realiseren. Als doel voor deze actie wordt 
ingezet op een heel lange en grote pick-
nicktafel waaraan buurtbewoners met 
elkaar kunnen zitten, praten, eten en 
(knutsel)activiteiten kunnen doen. Op 15 
oktober start de actie om met elkaar het 
geld bijeen te brengen. Meer informatie 
over de actie en hoe je kunt bijdragen 
vind je op www.voorjebuurt.nl

Mocht het een enorm succes worden, 
dan wordt het tweede doel van de crowd-
fundingsactie een pizzaoven of een wa-
terspeeltoestel.

nationale Archeologiedagen
Op zondag 15 oktober doet VINDplaats 
Okerhof mee aan de Nationale Archeo-
logiedagen. Iedereen is van 12:00 tot 
16:00 uur welkom op het hofje. Er kan 
die dag gezamenlijk oerpompoensoep 
gemaakt en gegeten worden en je kunt 
deelnemen aan prehistorische spellen. 
Tevens zal een heuse archeoloog uitleg 
geven over de bijzonderheid van de plek 
en worden de plannen van de stichting 
over de toekomst van Okerhof toegelicht. 
Op de volgende site vind je meer infor-
matie over de nationale archeologieda-
gen en wat er nog meer te doen is Almere 
dat weekend: www.archeologiedagen.nl

 VINDplaats Okerhof is gelegen in het 
hofje tussen de San Marinostraat, Italië-
straat, Europalaan en Frankrijkkade in 
Europakwartier in Almere Poort (hoofdin-
gang tussen San Marinostraat nummer 10 
en 12). Vind en volg de stichting op Face-
book onder Vindplaats Oker of stuur een 
mailtje naar vindplaatsoker@gmail.com 
voor meer informatie!

redactie n
www.voorjebuurt.nl
www.archeologiedagen.nl
www.facebook.nl/vindplaatsoker

zondag 15 oktober Nationale 

Archeo logiedagen VINDplaats 

Okerhof. Iedereen is van 12:00 

tot 16:00 uur welkom!
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Poort blikt terug op een actieve zomer!

  Ook dit jaar was er eind mei weer een 

geslaagde Avondvierdaagse in Poort. Ruim 

800 kinderen van verschillende basisscholen 

liepen mee op de 5 en de 10 km om op de 

laatste dag met een groots feest bij het 

Klokhuis binnengehaald te worden.

  Op 22 juli vond de tweede Zomeravondloop van 

Popup Runs Almere plaats met als host Espressobar 

Heilig Boontje in Almere Poort. In plaats van een 

medaille kregen de deelnemers een HB-mok mee!

   Op zaterdag 2 september was er 

een Rommelroute in het Europakwartier! 

Op het plein voor het Arte College kon 

je snuffelen tussen de tweedehands en 

zelfgemaakte spulletjes.

Het Poorthuis sloot op 9 juli het schooljaar voor de derde keer af met Zomerspelen voor kinderen en een buurtbarbecue voor iedereen. Velen genoten van de stormbaan, de hamburgers en het lekkere weer. 

Eind augustus organiseerde De Schaapspoort voor het vijfde jaar de Vakantie Bijbel Club. Een week lang suikerspinnen, springkussen, bijbelverhalen, knutselen en spelletjes doen. De kinderen hebben genoten. 

oproep
heb jij foto’s van bewoners-initiatieven in Poort? mail 
ze ons!
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11 juli 2017
Moses

9 juli 2017
Elan Nicolas

4 augustus 2017
Ché Lucas

22 juli 2017
Dylano

15 augustus 2017
Kris

20 mei 2017
Bodhi Lai

13 juni 2017
Nathan

24 juni 2017
Leyang

22 juli 2017
Hayley

27 juli 2017
Nine

26 augustus 2017
Yula

8 september 2017
Lena Loïs

13 juli 2017
Mischa Yuna

12 juli 2017
Sarah

Geboren in Almere Poort
gefeliciteerd!
Ook geboren in Poort? september 2017 t/m februari 2018 -- stuur foto, voornaam en geboorte datum naar: 

geboren@almerepoortnieuws.nl -- onder de inzenders wordt een fotoshoot bij Fotostudio 87 verloot!
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27 april 2017
Jessie

5 juni 2017
Lica

21 juni 2017
Jaimy

Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

De winnaar 
van de vorige 
uitgave is: 
Aria Lana
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Geboortecentrum medi-mere  
biedt persoonlijke zorg

Beneluxlaan 573 • 1363 BJ Almere Poort • 06-228 692 60 • www.geboortecentrummedi-mere.nl

die voor jullie beiden passen. “Ook hebben 
wij een uitstekende samenwerking met alle 
ziekenhuizen in de directe omgeving en is 
er altijd nauw overleg waar dat nodig is”.

ook in duin
De verloskundigen hopen je te mogen ont-
moeten op één van hun locaties. “Ook de 
zwangeren van Duin heten we van harte 
welkom op onze locatie Medi-Mere Poort 
in de Poortkliniek”. Uiteindelijk zal Ge-
boortecentrum Medi-Mere zich ook vesti-
gen op een definitieve plek in Duin. n

Persoonlijke zorg
Margreet Mak, verloskundige: “Onze 
kracht schuilt in de persoonlijke zorg. Wij 
kénnen elke zwangere en haar partner, 
haar gezin en haar eigen specifieke situ-
atie”. Dat is de reden dat de verloskundi-
genpraktijk ook juist in de avonduren en 
weekenden spreekuur houdt. “Dit geldt 
ook voor het echospreek uur, omdat wij het 
belangrijk vinden dat de partners er zo-
veel mogelijk bij kunnen zijn”. In het eigen 
centrum kun je alle mogelijke echo’s zo-
veel mogelijk op tijden laten plaatsvinden 

Inmiddels heeft al menig Poort- en Duinbewoner kunnen kennis-

maken met verloskundigenpraktijk Geboortecentrum Medi-Mere. 

De praktijk onderscheidt zich doordat zij al jarenlang kan bouwen 

op een hecht team, dat de fijne kneepjes van dit bijzonder mooie 

vak verstaat.

Je kunt bij Geboortecentrum 
Medi-Mere Poortkliniek terecht voor:

• verloskundigenpraktijk

• eigen echopraktijk

• gynaecoloog

• kraambureau

• laboratorium

• lactatiekundige praktijk

• bekkenfysiotherapie

• kinderwensspreekuur

• diëtiek

Femke Brust (verloskundig echoscopist), Margreet Mak (verloskundige) 
en Ilze van Willigen (verloskundige)

Verloskundigenpraktijk in Almere Poort en Duin

“De zorg die wij tijdens onze twee 
zwangerschappen mochten ontvan-
gen van Geboortecentrum Medi-
Mere was overweldigend. Niet al-
leen voor mij werd gezorgd, maar 
mijn hele gezin stond centraal. Wij 
hebben de zorg als heel persoonlijk 
en professioneel ervaren. Wij kijken 
terug op een indrukwekkende bege-
leiding van onze zwangerschap, be-
valling en kraamtijd. Waarbij altijd 
een luisterend oor was en de juiste, 
veelal unieke, adviezen gegeven 
werden”. – M. Koster

Altijd 

vroege en ook 

niet-medische 

echo's 

mogelijk
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W E L Z I J N

de Poort tot muziek 

APk voor je relatie

Tijdens Festival Poort Sociaal ontmoet ik Mark Kirkenier, pianist 

van beroep en nieuw in Almere Poort. Vol passie vertelt hij 

over zijn plan om een muziekevenement te organiseren in ons 

stadsdeel. “Muziek is grenzeloos”, aldus Mark. 

Hoe goed ken jij je partner 

eigenlijk? En hoe belangrijk is 

je partner voor je? Vragen waar 

we niet elke dag bij stilstaan. 

Toch zijn het wat mij betreft 

belangrijke vragen. 

Het Wijkteam Poort 
Inloopspreekuren

Dinsdag 11.30-12.30 uur in                                                                
Gezondheidscentrum Vizier,                                                                                                           
Duitslandstraat 1, Almere Poort

Donderdag 11.30-12.30 uur in                                                                       
Sterrenschool ‘de Ruimte’,                                                                                        
Nimfenplein 1, Almere Poort

Samen Doen, eerste hulp bij 
administratie · donderdag 10.30-11.30 
uur in Sterrenschool ‘de Ruimte’

Samen met mijn collega Marloes nodig 
ik Mark uit in ons wijkteamkantoor. Hij 
vertelt dat hij eerst in de kop van Noord-
Holland woonde en dat hij voor zijn werk 
graag naar het midden van Nederland 
wilde verhuizen. Hij vond een prachtig 
én bijzonder huis in Poort. Van hieruit 
gaat hij naar zorginstellingen waar hij 
(huiskamer)concerten geeft. Mark is au-
todidact en bespeelt de piano op geheel 
eigen wijze. “Mijn muziek komt recht uit 
mijn hart, stroomt mijn vingers in en 
vertaalt zich in een verhaal, waarmee ik 
de luisteraar probeer te raken”. 

Huiskamerconcerten                                                                                                                                 
Mark wil huiskamerconcerten organise-
ren in Almere Poort waarbij:                                            

•  meerdere bewoners die trots zijn op 
hun huis tegelijk hun deuren openen 

•  een open podium wordt geboden voor 
talenten                                             

• bewoners elkaar kunnen ontmoeten én                                                                         

•  bewoners kunnen genieten van de 
‘pareltjes’ uit Poort. 

Een plan naar ons hart, dus samen met 
Mark hebben we gekeken welke stappen 
hij kan zetten om dit mooie initiatief  te 
realiseren. Mira Ticheler, cultuurscout in 
Poort – namens het Cultuurfonds Alme-
re – sloot aan bij een tweede overleg en 
suggereerde diverse contacten om op te 
pakken. Bastiaan Gietema, de wijkaanja-
ger van 2016, dacht eveneens mee en gaf 
ook mooie ingangen.   

tijd en aandacht
Bouwen aan een duurzame relatie kost 
tijd en aandacht, maar je wint er ook veel 
mee. Het heeft effect op jou, je partner 
en je omgeving, bijvoorbeeld je kinde-
ren. Als maatschappelijk werker van het 
wijkteam in Poort heb ik zeer regelmatig 
gesprekken met mensen die uit elkaar 
gaan. Het percentage scheidingen ligt in 
Poort helaas aan de hoge kant. Het wijk-
team had al langer het idee om bewoners 
van Poort de kans te geven te investeren 
in hun relatie. Niet wachten tot het te 
laat is, maar je relatie leren onderhou-
den. Als je een auto hebt, weet je ook dat 
je af en toe naar de garage moet voor 
onderhoud. Of door de wasstraat om de 
auto te laten glanzen, toch? Soms krijg 
ik de indruk dat er meer tijd gaat naar de 
auto, of naar de sportschool, dan naar 
elkaar. En het effect kan groot zijn.

Samen aan de slag
Kortom: er is een kans om aan de slag te 
gaan!  Samen. Als stel heb je de mogelijk-
heid om drie avonden met elkaar te eten 
aan een tafeltje voor twee en ondertussen 
te praten over onderwerpen die we aan 
het begin van de avond zullen introdu-
ceren. Denk aan: hoe gaan we om met 
onze verschillen? Hoe maken we tijd voor 
elkaar? Hebben we onuitgesproken ver-
wachtingen van elkaar? Geen pasklare 
antwoorden, maar investeren in elkaar, 
dat is het doel van de drie avonden. En: 
je bent er nooit te oud voor, het is zeker 
niet alleen voor beginnende stellen.

diner voor twee
Het wijkteam organiseert deze avon-
den in samenwerking met Bettie Woord 
van ‘De Schone Poort’. Mark Kirkenier 
verzorgt de achtergrondmuziek en vele 
handen zullen ons helpen om een heer-
lijk driegangenmenu te maken. We heb-
ben er veel zin in om hierin te investeren 
met elkaar. Let op: er is plek voor acht 
stellen, dus wees er snel bij! Opgeven  of 
meer informatie nodig? Mail mij naar 
het onderstaande adres.

Bea van de Kraats, Wijkteam Poort n

bvandekraats@zorggroep-almere.nl

Wil jij ook meedoen?
We zijn op zoek naar bewoners met (or-
ganisatie-) talent die het leuk vinden om 
bij te dragen aan dit evenement dat in 
april 2018 zal plaatsvinden. Waar je zoal 
aan kunt denken: het idee verder uitwer-
ken, de PR verzorgen, een draaiboek ma-
ken, materialen verzorgen en meer. Ben 
jij die enthousiaste Poortenaar die hier-
mee aan de slag wil of… ben jij een mu-

zikaal talent, of stel je jouw woning ter 
beschikking? Laat van je horen!   

Sylvia Morren, Wijkteam Poort n

smorren@almere.nl | 06 - 132 987 12
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Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl

Huisartsen 545 43 70
Mw. J. van Hoek, huisarts
Dhr. W.J. Lubbers, huisarts
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Mw. J. van Hees, doktersassistente
Mw. L. Koenders, doktersassistente
Mw. M. Smeenk, doktersassistente
Mw. C. van der Meyden, POH GGZ jeugd
Mw. R. Ben Mesaoud, POH GGZ
Mw. A. Schade, praktijkonderst. GGZ
Mw. A. France, praktijkonderst. somatiek
Mw. L. van der Sman, POH somatiek

Fysiotherapie 545 41 11
Dhr. B. Scholten
Kinderfysiotherapie 545 48 88
Mw. E. Kuijper

Verloskunde 545 44 40 / 
06-515 934 38 (spoed)
www.verloskundealmere.nl

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
545 43 90
Mw. M. Benasskar, jeugd VP
Mw. M. van Bleijswijk, opvoedadviseur

Wijkteam / maatschappelijk werk 
via 14036 
Bea van de Kraats, Farah Nazir

Apotheek 545 44 10
Mw. I. Matai, apotheker

Overige diensten

•	 	Hartkliniek Flevoland
 www.hartkliniek.com
 036-822 22 77 

•	 	Kinderergotherapie Almere
 www.kinderergotherapiealmere.nl  
 036-536 98 81

•	 Oefentherapie Cesar
 www.otc-mariellecoppens.nl  
 06-535 852 51

•	 Tandzorg Op Maat Almere Poort
 www.tandzorgopmaat.nl    
 036-539 78 80

•	 Psychologenpraktijk Almere Poort  
 06-510 121 20

Z O R G S C A L A

Een keertje extra
Elk van de drie verloskundige teams 
maakt wekelijks een uur vrij voor zwan-
geren die, om wat voor reden dan ook, 
graag een keertje extra het hartje van de 
baby willen horen. Het is geen consult, 
maar alleen een kort bezoek om even 
naar het hartje te luisteren. Bijvoorbeeld 
omdat er lange tijd tussen de controles 
zit of omdat net vandaag je moeder op 
bezoek is en zij ook de baby graag wil 
horen, maar ook gewoon zomaar.

Gratis
Het kost niets extra, je hoeft geen af-
spraak te maken en het hoeft ook niet per 
se bij je eigen team. Je kunt zelf kijken 
welk tijdstip en welke plek voor jou het 
beste uitkomt. Waar en wanneer je terecht 
kunt voor het Hartjes Spreekkuur, zie je 
in het gele blok hiernaast.

Almere Poort
In Almere Poort werken de verloskundi-
gen van team Geel; Annelies Jonker, Sonja 
Koster, Lorraine Begbie en Pauline Sam-
piemon. Op www.verloskundealmere.nl 
kun je met hen kennismaken. Ook lees je 
daar over de extra services die zij aanbie-
den, zoals de groepsconsulten (Centering 
Pregnancy) en het Mamacafé. Inschrijven 
kan heel makkelijk via de website. n

nieuw bij de verloskundigen 
van Zorggroep Almere: 
het Hartjes Spreekuur

De drie verloskundige teams van Zorggroep Almere willen vei-
lige en vertrouwde zorg leveren. Ook zijn ze altijd op zoek 
naar vernieuwing en net dat beetje extra voor hun cliënten. 
Daarom zijn ze gestart met het Hartjes Spreekuur!

Hartjes Spreekuur:
♥  Dinsdag van 16.00 uur tot 17.00 uur 

in De Notekraker, Wim Kan Plein 1.
♥  Maandag van 16.00 tot 17.00 uur 

op oneven weken in De Compag-
nie, Balistraat 1 en op even weken 
in De Driehoek, Allendestraat 42.

♥  Vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur in 
Castrovalva Juan Grisstraat 50.

v.l.n.r. Annelies Jonker, Sonja Koster, Lorraine Begbie en Pauline Sampiemon
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Grote tiny Housing manifestatie  

en kermis bij de Homerusmarkt

De Homerusmarkt is altijd the 

place to be in Almere Poort. En 

deze herfst in het bijzonder! Tot 

en met zaterdag 7 oktober is de 

Grote Tiny Housing manifesta-

tie en vanaf woensdag 18 okto-

ber de Kermis Poort.

is dit je kans! Uiteraard staan de onder-
nemers van de Homerusmarkt ook deze 
week weer in opperbeste stemming klaar 
om jullie te verwennen met hun diensten 
en producten. 

kermis Poort
De kermis komt weer naar Almere Poort! 
Vanaf nu op een andere plaats en tijd van 
het jaar dan voorgaande jaren. De Home-
rusmarkt is de gezellige locatie voor de 
knusse familiekermis in Poort. De ker-
mis begint op woensdag 18 oktober en 
blijft tot en met zondag 22 oktober. Er 
is ook dit keer weer voor ieder wat wils: 
van eendjes vissen en de trampoline voor 
kids tot de stoere Heartbreaker en Break 
Dance voor jongeren en volwassenen. En 
voor de echte zoetekauwen ontbreken de 
suikerspinnen en de popcornkraam na-
tuurlijk niet! De eerste dag, woensdag, 
is traditioneel ‘Euro-dag’. Voor de andere 
dagen zijn er in Poort speciale kortings-

tiny Housing
Heb jij ze al gespot, de nieuwe Tiny Hou-
ses die achter de Homerusmarkt zijn ge-
plaatst? In de eerste week van oktober 
staan er tijdelijk extra modellen bij, spe-
ciaal voor de BouwEXPO. Je kunt dan 
ook allerlei workshops volgen en vragen 
stellen aan bewoners en initiatiefnemers. 
Dus: is er iets dat jij altijd hebt willen 
weten over Tiny Housing wat je niet in 
PoortNieuws hebt kunnen vinden, dan 

bonnen verkrijgbaar. Deze kun je ook 
downloaden via www.almeersekermis.
nl. De kermis in Almere Poort is elke dag 
open van 13.00 tot 23.00 uur, en op zon-
dag van 13.00 tot 21.30 uur.

vLA-tuin
Op de foto hierboven lijkt het wel of de 
Homerusmarkt is overwoekerd door exo-
tische planten, gelukkig is dat niet zo! De 
fotograaf vond het leuk om de artisjokken 
in de VLA-tuin op de foto te zetten. Met-
een een goede gelegenheid om te melden 
dat voor het onderhoud van deze speciale 
moestuin nog vrijwillige helpers worden 
gezocht. Neem contact op met Klazien: 
klaziensijp@gmail.com

redactie n

Woensdag
eurodag!

www.almeersekermis.nl

Almere Poort

18T/M 22 OKT
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o n d e r w i j s

basisscholen

Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-536 99 91
www.montessorischoolcascade.nl
directie@montessorischoolcascade.nl

de Columbusschool
openbare basisschool
•	 locatie	Marco	Polo	
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
 036-767 01 50
•	 locatie	Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
 036-767 01 55 
www.columbusschool.nl
info@columbusschool.asg-almere.nl

de droomspiegel
katholieke basisschool   
voor	daltononderwijs
•	 De	Droomspiegel	‘Marco	Polo’
 Marco Poloroute 60, 1363 LA
 036-540 60 60
•	 De	Droomspiegel	‘Bosrand’
 Adriaen Blockstraat 9, 1363 LT 
 036-540 60 61
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

KC de duinvlinder
vernieuwend	kindcentrum
basisonderwijs,	kinderopvang	en	bso	
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 60 06
www.deduinvlinder.nl
info@deduinvlinder.nl

de Kleine wereld
oecumenische basisschool   
voor	daltononderwijs
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-767 02 40
www.de-kleine-wereld.nl
j.koot@de-kleine-wereld.nl

Basisschool odyssee
betekenisvol leren: leren in het echt
tijdelijk adres:
Pygmalionstraat 1, 1363 SC
06-557 184 44
www.odyssee.asg.nl
directie@odyssee.asg.nl

de ruimte
basisonderwijs,	kinderopvang	en	
buurtvoorzieningen	onder	één	dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
info@sterrenschoolderuimte.nl

Basisschool de Zeeraket
uitdagend	onderwijs	met	aandacht	
voor	persoonlijk	leiderschap
tijdelijk: Monacostraat 50, 1363 CG
036-767 02 21
www.dezeeraket.asg-almere.nl
info@dezeeraket.asg-almere.nl

voortgezet onderwijs

Aeres VMBo Almere
groen:	vmbo	bl	kl	gl	hgl
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresvmbo-almere.nl

Het Arte College
kunst en cultuur: 
vwo,	havo,	vmbo	tl	gl	kbl
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-767 07 00
www.artecollege.nl
info@artecollege.nl

international school Almere
public,	English	language,	
secondary	school
Heliumweg 61, 1362 JA
036-760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl
info@edu.isalmere.nl

Poort, school voor   
havo en mavo
Slowakijehof 1, 1363 BD
036-845 23 00, www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

mbo

Aeres MBo Almere
Heliumweg 1, 1362 JA
088-020 54 00
www.aeresmbo-almere.nl

MBo College Poort 
Jasper Warnerstraat 20, 1362 LD
036-549 59 00
www.rocvanflevoland.nl
informatiecentrum@rocvf.nl

K i n d e r o P VA n G

kdv en bso

BeeKidzzZ... speelparadijs
Nederlandstraat 86, 1363 DB
036-536 93 92, info@beekidzzz.nl
www.beekidzzz.nl

Child Care
Cyclopenstraat 14, 1363 TD
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl
info@childcare-almere.nl

Go! Kinderopvang
•	 Het	Vlaggenschip
 David Livingstonestraat 121
•	 IKC	De	Droomspiegel
 Marco Poloroute 60
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

Kiki nous
•	 kdv	en	bso
    Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
•		bso	en	psz	Kiki	Keet
    Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl, info@kikinous.nl

Kinderpaleis Poort
Minervasingel 5, 1363 ZJ
036-720 09 70
www.kinderpaleispoort.nl

Partou
kdv,	bso	en	psz	De	Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
020-398 61 11, www.partou.nl

gastouderopvang

Frangipani opvang
Lokistraat 2, 1363 WG
036-841 24 72
www.frangipani-opvang.nl
noreen@frangipani-opvang.nl

Voorzieningen in Almere Poort Gastouder Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
www.gastouderhetpoortje.nl
gobhetpoortje@hotmail.com

Gastouderopvang 
de Kleine droomwereld
Romulusstraat 4, 1363 ZC
06-252 598 37
patricia_bakker@live.nl

Go! Kinderopvang   
Gastouderopvang
0320-294 900
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

jade Gastouderopvang
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

Het Kleine eendje
Achillesstraat 13, 1363 VM
06-140 420 06
www.het-kleine-eendje.nl
martine@het-kleine-eendje.nl

Taly’s Kindercentrum
Neptunussingel 79, 1363 VV
036-525 03 50
www.talyskindercentrumbv.nl
talysgastouderbureau@live.nl

peuterspeelzaal

Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-848 68 26
www.kikinous.nl, info@kikinous.nl

Partou
•	 Peuterspeelzaal	Nederlandhof
 Nederlandhof 3, 1363 DC
•	 Peuterspeelzaal	Marco	Poloroute
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
•	 Peuterspeelzaal	De	Ruimte
 Nimfenplein 1, 1363 SV
020-398 61 11, www.partou.nl

nieuw

nieuw KinderCentrumAlmere
•		kdv	De	Boerderij	
 Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
•	kdv	/	bso	De	Duinvlinder
 Monacostraat 50, 1363 CG
•	kdv	De	Zeeraket
 Monacostraat 50, 1363 CG
•	bso	De	Hooiberg
 Odysseestraat 51, 1363 WR

•		bso	handvaardigheid & techniek
•		bso	wetenschap	&	technologie
•	bso	vrijzwemmen
•	sport bso (6-13	jr)
•	kleutersport	bso	(4-5	jr)
•	kook bso (7-13	jr)
•	theater bso (6-13	jr)
•	muziek bso (7-13	jr)
•	 buiten	bso	Pampushout	(6-13	jr)* 

www.kindercentrumalmere.nl | 036-303 50 00                     *vanaf	mei	2018
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Veel Beter Fysiotherapie
Elektronweg 4, 1362 JP
036-534 25 01
info@veelbeter.nl
www.veelbeter.nl
erige 

overige paramedici

derma Quality
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

Kinderergotherapie Almere
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 98 81
www.kinderergotherapiealmere.nl

oefentherapie Almere Poort
oefentherapie	Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL
06-364 562 80
www.oefentherapiealmerepoort.nl
info@oefentherapiealmerepoort.nl

oefentherapie Cesar
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-535 852 51
www.otc-mariellecoppens.nl

rondom Podotherapeuten 
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
088-118 05 00 
www.podotherapierondom.nl
centrumrondom@podotherapie.nl

shiatsu Praktijk Poort
Hermesstraat 16, 1363 TP
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

diëtisten

Balance Your weight
Osirispad 99, 1363 XK
06-145 830 28
www.balanceyourweight.nl
info@balanceyourweight.nl

diëtistenpraktijk simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320-239 223
www.simplfood.nl, info@simplfood.nl

esther Meulstee
voedings	&	gewichtscoach,	
kinder-voedingscoach
Beneluxlaan 634, 1363 BJ
06-242 568 02 
www.esthermeulstee.com
esthermeulstee@outlook.com

A r T s e n

huisartsen

Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90 
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

Huisartsenpraktijk Homerus
huisartsen en travel doctor
Trojestraat 60, 1363 VL
036-539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
huisartsen en apotheek
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ
036-532 99 88
www.medi-mere.com
poort@medi-mere.com

tandartsen

dentics
verwijspraktijk voor kinderen
Europalaan 923, 1363 BM
036-760 60 60
www.dentics.nl, info@dentics.nl

orthodontistenpraktijk   
orthoMere
Gezondheidscentrum Homerus
Trojestraat 60, 1363 VL
036-303 30 30
www.orthomere.nl

Tandzorg op Maat
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl
•	 Excent	Tandtechniek:
 0800-330 00 00, info@excent.eu

TCAP
Tandheelkundig	Centrum	
Almere	Poort
Homeruslaan 100, 1363 TA
036-536 90 79
www.tcap.nl, info@tcap.nl

Tandheelkundig Centrum 
Poseidon
Poseidonsingel 45 (Ithaka), 1363 TR
036-741 00 05 
www.tcposeidon.nl
info@tcposeidon.nl

Tandmere
Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-2222 333
www.tandmere.nl, info@tandmere.nl

specialisten

HartKliniek Flevoland
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 20 00
www.hartkliniek.com

polikliniek

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek:	dermatologie,	gynae-
cologie,	kaakchirurgie,	neurologie

Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

dierenartsen

dierenziekenhuis Almere
Europalaan 836, 1363 BM
036-536 96 00
www.dierenziekenhuisalmere.nl
info@dierenziekenhuisalmere.nl

o V e r i G e  Z o r G

fysiotherapeuten

Art Fysio
•	 Odinstraat 7, 1363 WL 
•	 Trojestraat 60, 1363 VL
036-536 90 67
www.artfysio.nl, info@artfysio.nl

Fysiotherapie GC Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 92 
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

Fysiotherapie Medi-Mere
Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-532 11 22
www.fysiomere.nl, info@fysiomere.nl

Massage Almere Poort
fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Personal Body Center
Trojestraat 60, 1363 VL
06-484 755 69
www.personalbodycenter.nl
megandereus@personalbodycenter.nl

logopedie

Logopedie.Almere
Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
036-536 96 77 / 06-266 346 51
www.logopediepuntalmere.nl
info@logopediepuntalmere.nl

Logopedie Flevoland  
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl 

thuiszorg

Connected2Care
Katernstraat 41, 1321 NC
www.connected2care.nl
info@connected2care.nl

wijkverpleging    
Zorggroep Almere
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 46 60
www.zorggroep-almere.nl/
wijkverpleging

psychotherapeuten

Almeerse Psychologenpraktijk
Achillesstraat 70, 1363 VM
036-532 71 89
www.almeersepsychologenpraktijk.nl
info@almeersepsychologenpraktijk.nl

Bijzonder jij
begeleiding	van	(ouders	van)	kinde-
ren	met	leer-	of	gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
036-536 93 96
www.bijzonderjij.nl
info@bijzonderjij.nl

de Caleidoscoop
coaching	&	therapie	t/m	18	jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

Hoofdpersoon Psychologie
Trojestraat 60, 1363 VL
036 760 20 50
www.hoofdpersoon.nl
info@hoofdpersoon.nl

nieuw
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jungiaans Atelier
Jungiaans	analytische	therapie	
en boetseerlessen
Poseidonsingel 47 (Ithaka), 1363 TR
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl

Psychologenpraktijk 
Almere Poort
In gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-510 121 20 
www.psymere.nl,  praktijk@psymere.nl

Psychomotorische Therapie 
Almere 
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-288 538 96
www.psychomotorischetherapiealmere.nl

info@psychomotorischetherapiealmere.nl

coaches

junieQ
kinder-	en	jongerencoaching	
&	familie-mediation
Monacostraat 89, 1363 CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.junieq.nl
yvonnevantreek@junieq.nl

noweeni instituut
reiki	&	persoonlijke	ontwikkeling
Odinstraat 30, 1363 WL
06-173 655 44
www.noweeni.nl, info@noweeni.nl

verloskundigen

de eerste stap Verloskundigen
Poseidonsingel 41, 1363 TR
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

Geboortecentrum Medi-Mere
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
06-228 692 60
www.geboortecentrummedi-mere.nl
info@geboortecentrummedi-mere.nl

Verloskundigenpraktijk Poort
•	 Gezondheidscentrum	Vizier
 Duitslandstraat 1, 1363 BG
•	 	Huisartsenpraktijk	Homerus
 Trojestraat 60, 1363 VL
06-515 934 38
verloskunde.almerepoort@
zorggroep-almere.nl

kraamverzorging

Karin Kraamt
zelfstandig	kraamverzorgster
06-571 293 11, info@karinkraamt.nl
www.karinkraamt.nl

consultatiebureau

jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

zwangerschapscursus

Zwanger & Bevallen
Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-364 562 80
www.zwangerschapscursusalmere.nl
info@zwangerschapscursusalmere.nl

massage en healing

Body-Life massages Almere
Nederlandstraat 87, 1363 DB
www.body-life.nl, info@body-life.nl
06-145 442 01

Core Bodyworks
massage	&	beweging	
Nederlandstraat 87, 1363 DB
06-524 513 67
www.core-bodyworks.nl
info@core-bodyworks.nl

jade Babymassage
James Cookroute 36, 1363 KG
06-138 567 21

Massage Almere Poort
ontspannende	en	sportmassage,	
reiki	en	Helende	Reis
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Massagetherapie Almere
praktijk	voor	massagetherapie	en	Dorn
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-218 935 19
www.massagetherapie.us

nathalie jansen
helingtherapie,	massage	en	ontsp.
Lokistraat 30, 1363 WG
06-133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl
praktijknathaliejansen@gmail.com

shiatsu Praktijk Poort
Hermesstraat 16, 1363 TP
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

siam
royal	thai	massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
036-848 99 78, info@siam-almere.nl
www.siam-almere.nl

alternatief

Bloedzuigertherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.bloedzuigertherapiealmere.nl
rina-visser@hotmail.com

Bowen Almere
Roald Amundsenstraat 29,1363 KH
036-848 47 90
www.bowenalmere.nl
info@bowenalmere.nl

Feet4spirit
praktijk	voor	voetreflextherapie	
Poseidonsingel 56-B, 1363 TR 
036-546 79 11
www.feet4spirit.nl
feet4spirit@gmail.com

w o n e n

woonvormen

Calipso
woongroep	voor	jongvolwassenen	
met	een	verstandelijke	beperking
Lancelotstraat 9, 1363 WN
www.woongroepcalipso.nl
info@woongroepcalipso.nl

interaktContour
woonlocatie Het Kwartier
woonlocatie voor mensen met hersen-
letsel	of	een	lichamelijke	beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
036-536 93 90
www.interaktcontour.nl

Het Poorthuis
opvang	jongeren,	wijkcentrum
Merlijnplantsoen 17 & 19, 1363 WS
www.poorthuisalmere.nl
info@poorthuisalmere.nl

Triade Polenstraat
zelfstandig	en	toch	begeleid	wonen	
voor	mensen	met	een	beperking
Polenstraat 2-6, 1363 BB
www.triade-flevoland.nl
info@triade-flevoland.nl

woonzorgcentrum Vizier
woonproject dementerende ouderen
Duitslandstraat 5, 7, 11, 1363 BG 
036-545 43 81 
www.zorggroep-almere.nl

stichting woonMere
kleinschalige	woongroep	voor	
jongeren	met	een	beperking
Nederlandstraat 2, 1363 DB 
036-524 97 00
www.woonmere.nl
info@woonmere.nl

makelaar

erA Van de steege
Europalaan 941, 1363 BM
036-548 20 70
www.vandesteege.nl
almere@vandesteege.nl

leukehuizen.nl
Poseidonsingel 40 (Ithaka), 1363 TR
06-412 464 05
www.leukehuizen.nl
info@leukehuizen.nl

rietveld Makelaardij o.g.
Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz
info@rietveld.biz

bouwen

Bouwkundig Advies Buro
Pomonastraat 1, 1363 ZP 
06-533 576 92
www.babalmere.nl
info@babalmere.nl

santman van staaden
architecten,	bouwvoorbereiding
Apollostraat 24, 1363 TJ
036-535 70 10
www.santmanvanstaaden.nl
info@santman.nl

Voordeel Architect
Juventastraat 8, 1363 ZR
036-84 111 39 / 06-44 55 24 16
www.voordeelarchitect.nl
info@voordeelarchitect.nl
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r e L i G i e u s

Ahmadiyya Gemeenschap
06-192 274 76
www.alislam.org, www.islamnu.nl
azharnaeem@hotmail.com
moskee: Heliumweg, Almere Poort
(in	aanbouw)

Hindoestaans Cultureel   
Centrum ‘shiv Mandir’
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
06-111 586 28, info@kaylaash.com
www.kaylaash.com
Trojestraat, 1363 VL (in	aanbouw)

de schaapspoort
www.deschaapspoortalmere.nl
wijkpastoor Mark Zeldenrust
mark@dewegwijzer-almere.nl
bijeenkomsten zondag 16:00 uur
Merlijnplantsoen 17, 1363 WS

de schone Poort
Protestantse	bezinningsplek
Hermesstraat 7, 1363 TP
085-785 49 86 / 06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl
kerkcafé in de Sterrenschool
en wekelijkse wandelgroep

The journey
woensdag gebedsavonden, zondag 
diensten in Flevomuziekschool
06-411 747 53
www.thejourney.now
 
Vrije evangelische Gemeente  
‘de Veilige Haven’
036-523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: Groenhorst Almere, 
Heliumweg 1, 1362 JA

water of Life Ministries
036-525 33 41, 06-408 706 47
www.wateroflifeministries.nl
info@wateroflifeministries.nl
samenkomsten: Sterrenschool 
De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV

V e r Z o r G i n G

kapsalon

Ar Haar- & nagelzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06-212 107 35, ans@tmsschrijver.nl

verbouwen

Picobello kitwerken
Ganeshastraat 19, 1363 XA
www.picobellokit.nl

MVi Keukenstudio
advies,	ontwerp,	verkoop	&	installatie
Showroom: Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.mvikeukenstudio.nl

sunselect Zonwering
Antennestraat 20, 1322 AB
036-536 55 35
www.sun-select.nl, info@sun-select.nl

VanHout
Hadesstraat 6, 1363 TK 
036-525 06 64 / 06-301 579 32

Varenhout klussen
Poseidonsingel 56 H, 1363 TR
06-527 526 01
www.varenhoutklussen.nl
info@varenhoutklussen.nl

wilmar Maatwerk
Argonweg 59, 1362 AC (op afspraak)
06-520 048 82 
www.wilmarmaatwerk.nl
wilmarmaatwerk@gmail.com

auto

Autoschade service Almere
Xenonstraat 11, 1362 GD
036-533 46 26
www.asngroep.nl, almere@asnmail.nl

BoB Autowas Katernstraat
Katernstraat 41, 1321 NC
www.bobautowas.nl
info@bobautowas.nl

Garage/APK-station Almere Poort
Argonweg 11, 1362 AA
036-546 55 28
www.garage-almerepoort.nl
info@garage-almerepoort.nl

Pro+ Autoservice
Katernstraat 41B, 1321 NC
036-525 87 76
www.proplusauto.nl
info@proplusauto.nl

Kapsalon Betty Boop
Poseidonsingel 39 (Ithaka), 1363 TR
036-536 99 89
www.kapsalonbettyboop.com
app Kapsalon Betty Boop

La Belle
hairstyling	voor	dames	en	kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
036-848 55 50, 06-426 103 54
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Brain wash
Europalaan 804, 1363 BM
www.brainwash-kappers.nl

Conchita de Kapperszaak
Europalaan 911, 1363 BM
036-841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

CY-style Hair & Beauty
Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Kapsalon Hair Couture
Fortunastraat 37, 1363 ZM 
06-319 171 47
www.kapsalonhaircouture.nl
info@kapsalonhaircouture.nl

Front row
Hermesstraat 2, 1363 TP
036-525 21 25, 06-152 521 68
www.frontr.nl

Hairlines by sandra
Roald Amundsenstraat 170, 1363 KH 
036-536 99 20
www.hairlinesbysandra.nl
info@hairlinesbysandra.nl

Hairstudio downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

Kapsalon La sherise
mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

Medely’s Haarmode
Europalaan 842, 1363 BM
036-841 64 97
www.medelyshaarmode.nl
info@medelyshaarmode.nl

Port of Hair
Abel Tasmanstraat 97, 1363 KB
06-406 093 81 / 06-235 22249 (app)
Facebook: portofhairr
portofhair@outlook.com

she ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM
036-841 90 92
www.hair-beautysalon.nl

Venus
kapsalon	en	uiterlijke	verzorging
James Cookroute 52, 1363 KG
036-534 44 79
www.kapsalon-venus.blogspot.nl

Viable Hair & skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19, info@salonviable.nl
www.salonviable.nl

V-style
Hadesstraat 14, 1363 TK 
06-216 947 06, info@v-style.nl

manicure en pedicure

La dame nails
nagelsalon,	alleen	op	afspraak
Gigantenstraat 6, 1363 TB
06-208 137 36
jeannette@ladamenails.nl

Pedi-kuur praktijk rose  
Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

rose nails 
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12 / www.rosenails.nl

schoonheidssalon

Beauty | 81
Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl, info@beauty81.nl

Beauty Trend skin solution
Poseidonsingel 43 (Ithaka), 1363 TR
036-841 89 42, info@beauty-trend.nl
www.beauty-trend.nl

schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34
www.bellesalon.nl, info@bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

ChiFame Bio skin and Beauty
beautysalon en kapperszaak
Henry Hudsonstr. 7, 1363 LJ
06-857 213 39 / 06-419 588 47
www.chi-fame.nl, info@chi-fame.nl

nieuw

nieuw
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dembè Beauty salon  
Lokistraat 52, 1363 WG 
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl 
Info@dembe-beautysalon.nl

Lusem Afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM
036-536 90 30
www.lusem.nl, info@lusem.nl

salon Homerus
Homeruslaan 27, 1363 TA
06-528 839 68
www.salonhomerus.nl
info@salonhomerus.nl

Viable Hair & skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19, www.salonviable.nl
info@salonviable.nl

Zen Company
beauty	behandelingen	(anti-aging)
tot 1 dec.: Europalaan 848, 1363 BM
na 15 jan.: nieuwe locatie
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

permanente make-up

de salon Almere 
Europalaan 939, 1363 BM
036-525 10 68
www.desalonalmere.nl
info@desalonalmere.nl

tattoo en piercing

Bell’s Tattoo & Piercing shop
Europalaan 939, 1363 BM
036-530 00 44
www.bellstattoo.nl
bellstattoo@gmail.com

zonnestudio

Zonnestudio sunsitive Almere 
zonnestudio,	infrarood	c.,	kapsalon
Europalaan 826, 1363 BM
036-841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl
info@zonnestudiosunsitive.nl

V r i j e  T i j d

sport

Aikidojo Poort
Nimfenplein 1, 1363 SV
06-449 549 49, info@aikidojopoort.nl
www.aikidojopoort.nl

Volleybalclub Allvo
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
036-545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

Basketbalver. Almere Pioneers
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl

Arno splinter sport
•	Peuter-	en	kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84 
06-509 196 80, info@arnosplinter.nl
www.arnosplinter.nl 
•	Peuter-	en	kleutersport	
Sterrenschool, Nimfenplein 1
06-461 173 37
www.peuterkleutersport.nl
biancaridder@arnosplinter.nl

Beach Playground 
strandbad duin
p/a IJmeerdijk 4, 1361 AA
036-536 91 51
www.facebook.com/strandbadduin
info@strandbadduin.nl

Buurtsportcoach Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
06-427 419 84 / 06-218 365 49
www.playgroundpoort.nl
playgroundpoort@deschoor.nl

Flex-fit
fitness,	groepslessen	en	spinning
Argonweg 140, 1362 AD
036-525 88 10
www.flex-fit.nl, info@flex-fit.nl

Hart-Lopen.nl
(loop)coach
06-461 604 65, annie@hart-lopen.nl
www.hart-lopen.nl

hart for her Almere
Freyjaplantsoen 1, 1363 WB
036-737 01 40
www.hartforher.nl
anneliessteinmeier@hartforher.nl

Karatever. Kyokushin Almere
lessen in sportzaal bc Amerika
06-418 972 66
www.kyokushin-almere.weebly.com

Krav Maga Training Center
Tactical-defense
lessen	o.a.	in	sportzaal	bc	Amerika
www.tacticaldefense.nl
info@tacticaldefense.nl
06-247 858 12 / 06-370 102 41

Maziar Taekwondo
taekwondo lessen in bc Amerika 
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

Mom in Balance
workouts	in	Cascadepark
0238-200 970
www.mominbalance.com
info@mominbalance.nl

safety First Krav Maga
lessen	in	bc	De	Ruimte
Krav Maga Core International
e.lesage@upcmail.nl

schermsport schermlessen
elke	woensdagmiddag	
in buurtcentrum Amerika
www.fencingclubalmere.nl

The Fighter’s Firm
kickbokslessen in bc Amerika
06-136 671 71 / 06-374 382 17
www.thefightersfirm.nl
info@thefightersfirm.nl

Trust-Fit
circuit-training	18+	
in	Sterrenschool	De	Ruimte
06-386 940 44, info@trustfullservice.nl

Yds
bootcamp,	personal	training	en	meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl, info@ydsports.nl 
www.facebook.com/YDSports

Zen Company
diverse	yogalessen
tot 1 dec.: Europalaan 848, 1363 BM
per 1 jan.: nieuwe locatie
06-526 257 33, info@zencompany.nl
www.zencompany.nl

dansen
 
Amy’s dans studio
hiphop	/	streetdance	en	selectie
lessen bij Flevomuziekschool
06-243 655 38
amysdansstudio@gmail.com

dansstudio roxanne
danslessen in bc Amerika
www.dansstudioroxanne.nl 
info@dansstudioroxanne.nl

salsaqui
lessen salsa, bachata en 
merengue	in	bc	De	Ruimte
06-212 361 77
Facebook: salsaqui

united dance Almere
Europalaan 925, 1363 BM
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

watersport

Kanokay
verhuur	kano’s	en	kajaks,	kajakfitness
Strandbad Duin, IJmeerdijk 4
036-537 53 23 / 06-513 755 82
kanokay036@gmail.com

Marina Muiderzand
IJmeerdijk 4 ,1361 AA
036-536 91 51
www.marinamuiderzand.nl
info@marinamuiderzand.nl

optisport Almere Poort
Sportcomplex Olympiakwartier
Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LB
www.optisport.nl/almerepoort
almerepoort@optisport.nl

regatta Center Muiderzand                               
jeugdzeilsport	     
IJmeerdijk 4, 1361 AA
06-533 737 60
www.regattacentermuiderzand.nl                                        
info@regattacentermuiderzand.nl

sail Today
catamaranzeilschool
IJmeerdijk 20, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl, info@sail-today.nl

sloeproeien Almere
trainingen	bij	Marina	Muiderzand
www.sloeproeienalmere.nl

recreatie

Buurtcentrum Amerika
De	Schoor,	welzijnswerk	Almere
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB
036-536 92 48, amerika@deschoor.nl
www.deschoor.nl

Buurtcentrum de ruimte
De	Schoor,	welzijnswerk	Almere
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl

bibliotheek

de nieuwe bibliotheek
servicepunt	Almere	Poort
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
036-548 60 00
www.denieuwebibliotheek.nl

nieuw
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Kunsthal ABw&w
Europalaan 925-927, 1363 BM  
06-514 317 40
FB: KunsthalABWW

d i e n s T e n

advocaten

Thomas Advocaten
Europalaan 840, 1363 BM
036-760 19 19
www.thomasadvocaten.nl

arbeidsrecht

Arvisie | Business Partner  
in Arbeidsrecht
Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl, s.kroeke@arvisie.nl

belastingen

richard stuivenberg Producties
boekhouding	en	belastingen	
06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl 
post@richardstuivenberg.nl 

Taxsupport
Neptunussingel 76, 1363 VV
036-536 94 90, info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

bewindvoering

Vaneveld Bewindvoering
Homerusstraat 1, 1322 SZ
085-401 81 61
www.vaneveldbewindvoering.nl
info@vaneveldbewindvoering.nl

hypotheken

Huis & Hypotheek
Homerusplein 124, 1363 SZ
036-524 02 91
www.huis-hypotheek.nl
almere-stad@huis-hypotheek.nl

Hyppe 
hypotheken	en	verzekeringen
Europalaan 941, 1363 BM
036-303 01 74
www.hyppe.nl, info@hyppe.nl

mediation

Mend-it mediation
gratis	scheidingsspreekuur
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-537 736 18, www.mend-it.nl

Yvonne van Treek Mediation
familie-	en	overige	mediation
Monacostraat 89, 1363CG
06-225 706 13 / 036-526 07 54
www.yvonnevantreekmediation.nl
contact@yvonnevantreekmediation.nl

remedial teaching

joyce snijders
remedial teacher op locatie
06-175 081 05
www.js-remedial-teaching.nl
joyce@js-remedial-teaching.nl

uitvaart

uitvaartonderneming Milly
06 - 25 19 63 29
www.uitvaartmilly.nl
info@uitvaartmilly.nl

T e x T i e L

A & n Fashion kledingreparatie
Europalaan 907, 1363 BM

Poort’s Kledingreparatie
ook stomerij, schoenmakerij,
gordijnen,	meubels	stofferen
Poseidonsingel 42, 1363 TR
036-785 22 94

M e d i A

communicatie & teksten

almerika, almerica!   
teksten en vertalingen
tekstschrijven, tekstredactie, 
vertalingen	uit	het	Engels	en	Duits
Thorstraat 7, 1363 WM
036-737 02 64 / 06-539 424 89
felixvandelaar@xs4all.nl

de Communicatie
communicatie,	tekst,	vertalingen
Oostenrijkstraat 31, 1363 CB
036-844 89 58 / 06-526 620 10 
www.decommunicatie.nl 
info@decommunicatie.nl

educatief

Atelier de Verwondering  
creatieve	en	kunstzinnige	vorming	
Abel Tasmanstraat 37, 1363 KB
036-533 00 95
www.atelierdeverwondering.nl

Bekker Audio Productions: 
Gitaarles in Almere Poort
06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl

Flevomuziekschool
Europalaan 933, 1363 CG
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl
info@flevomuziekschool.nl

Golden Girls Creative studio
Denemarkenstraat 78, 1363 DD
Facebook: goldengirlscreativestudio
goldengirlscreativestudio@gmail.com

MKMusic – Mark Kirkenier
(huiskamer)pianoconcerten,	
begeleiden,	componeren
Zeussingel 41, 1363 TM 
www.mkmusic.nl, 06 - 453 825 43

schaakles
Sterrenschool,	Nimfenplein	1
Schaaktrainer Jarno Witkamp
schaakleraar@hotmail.com

scouting novo Mundo
opkomsten in buurtcentrum Amerika
www.scoutingnovomundo.nl
info@scoutingnovomundo.nl

feest

Party Coach Altia
Homerusmarkt, Alseïdenstraat 20
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl

star for a Moment
Argonweg 31, 1362 AB 
036-525 99 06
www.starforamoment.nl
info@starforamoment.nl

kunst

Cultuurscout Poort
06-481 711 28
www.cultuurfondsalmere.nl
poort@cultuurfondsalmere.nl
inloop elke 1e dinsdag vd maand, 
11-13 uur in Atelier AlaMira,
Pygmalionstraat 5, 1363 SC

w i j K T e A M

wijkteam Almere Poort
tel. 14036, info@almere.nl
Facebook: wijkteam.almere.poort

Inloopspreekuren:

•	dinsdag	11.30-12.30	uur
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG

•	donderdag	11.30-12.30	uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1, 1363 SV

Poort voor elkaar
Wil je je inzetten als vrijwilliger 
voor een buurtgenoot, een buurt-
feest organiseren, een activiteit 
opzetten in een buurtcentrum of 
op een andere manier actief zijn? 
smorren@almere.nl, 06-132 987 12

opvoeding
Opvoed-adviseur Mirjam van 
Bleijswijk beantwoordt vragen 
over opvoeding kinderen 0-19 jaar. 
Ouders kunnen zichzelf aanmelden 
bij de receptie van gezondheids-
centrum Vizier 036-545 43 90 en 
worden z.s.m. teruggebeld voor 
een afspraak.

samen doen: eerste Hulp  
bij Administratie
•	donderdag	van	10.30-11.30	uur
De Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1, 1363 SV

Maatschappelijk werk
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90

G e M e e n T e

Buurtpreventie Almere Poort
info en aanmelden:
buurtprevpoort@gmail.com

Gebiedskantoor Almere Poort 
Homerusmarkt, Najadenstraat 3-5
tel. 14036
•	 bewonersvragen:
 dstobbe@almere.nl
•	 vragen over zelfbouw:
 www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl 
•	 vragen over ondernemen:
 www.ikonderneeminalmere.nl 
•	 meldingen openbare ruimte:
 loket.almere.nl

nieuw
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H o M e r u s M A r K T

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Ammaar’s Place
cadeaus,	verzorging,	geuren	
en	lekkers	–	open	op	zaterdag
06-255 815 38

Bijou Louis
sieraden, sjaals en haarmode, 
horloge-service	–	open	wo	t/m	za
06-543 771 15
Facebook: Bijou Louis Jansen

Bos Vishandel
iedere	dinsdag	11-18	uur	op	het	
plein	voor	de	Homerusmarkt
06-533 084 71
Facebook: Bos Vishandel

C’estbon Almere
speciaalzaak voor verse noten, 
chocolade, zuidvruchten en meer
06-499 705 29
www.cestbon.nl
Facebook: C’estbon Almere

islamitische slagerij   
Ahmed Papa
groente,	fruit	en	halal	vlees,	kip	en	
doksi,	verhuur	en	verzorgen	van	bbq
036-524 74 16 / 06-111 118 32
minisupermarktpoort@gmail.com
facebook: minisupermarktpoort

jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

KaaZZaak
binnen- en buitenlandse kazen 
en wijnen
06-498 094 09
www.kaazzaak.nl, info@kaazzaak.nl

La Modello Boutique
verhuur en verkoop van dames- 
en	meisjes-galakleding
Facebook: La Modeloboutique

Lunchtijd
afhaal	belegde	broodjes,	tosti’s,	
panini’s,	koffie,	thee	en	meer
op	bestelling	lunches	en	catering
06-416 012 38 
(vers brood bestellen via whatsapp)
www.lunchtijdalmere.nl
linda@lunchtijdalmere.nl

Mama’s soephuis
eten	en	drinken,	afhalen,	catering
Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

Party Coach Altia
decoratie,	trouw-	en	verjaardags-
feest,	babyshower,	heliumballonnen
en schepsnoep
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

sionzorg
zorgwinkel
www.sionzorg.nl, info@sionzorg.nl

Tele-Fix solutions
telecom reparatie en accessoires
06-199 595 40
www.dynarepair.nl
info@dynarepair.nl

winny & welzijn
facial,	manicure,	pedicure,	massage
06-430 642 71
Facebook: Winny & Welzijn

Zosar
döner	kebap,	patat,	etc.

w i n K e L s

food

Albert Heijn 
Columbuskwartier
en Bloemplus
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
www.ahcolumbuskwartier.nl
036-741 03 77

Albert Heijn 
europakwartier
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
www.aheuropakwartier.nl
036-536 99 80

Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48 (Ithaka), 1363 TR
06-481 66 999

de Bakfiets, brood en banket
Europalaan 808, 1363 BM
036-524 27 49
www.bakkerijdebakfiets.nl
bakkerijdebakfiets@gmail.com

Gall&Gall Almere Poort 
(ingang AH)
Olivier van Noortstraat 32, 1363 LS
036-737 05 23

Toko Almere Poort
Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

mode

Biggymanskleding
herenkleding	van	2XL	t/m	14XL
Europalaan 935, 1363 BM
036-841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl
info@biggymanskleding.nl 

Blommie’s lifestyle
Europalaan 816, 1363 BM
036-841 99 96
manon_blom@hotmail.com
Facebook: Blommies-lifestyle

Faith ’97 Amsterdam
06-542 782 39
www.facebook.com/faithninetyseven
www.faithninetyseven.com
faithninetyseven@gmail.com

21HAPPineZZ
exclusieve	handgemaakte	sieraden	
&	mode	musthaves
Instagram: @21HAPPINEZZ
www.facebook.com/21HAPPINEZZ

jj dancewear
06-235 787 53 & 06-177 286 29
www.jjdancewear.nl
Facebook: jjdancewear
info@jjdancewear.nl

Livas-Fashion
Europalaan 801, 1363 BM
036-84 85 313
www.livas-fashion.nl
info@livas-fashion.nl
Facebook: Livas Fashion

Monsters Kidswear
Europalaan 917, 1363 BM 
036-524 68 44
Facebook: monsterskidswear

suitdefine
leverancier voor maatpakken
06-300 608 38
www.suitdefine.com
advisor@suitdefine.com

The red Thread
atelier	&	showroom
‘achterhuis’ Zeussingel 11, 1363 TM
06-486 080 28
FB: lisalotte / my favourite jeans
evevelthuijzen@icloud.com

diversen

Animere
Japanse winkel en workshops
Europalaan 937, 1363 BM
06-431 858 96
www.animere.nl                         

www.gaafspeelgoed.nl
06-374 708 71
info@gaafspeelgoed.nl

Gamma Almere Poort
Editiestraat 20, 1321 NG
036-536 66 55
www.gamma.com

jeniffersbloemen
Europalaan 818, 1363 BM
036-844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl
info@jeniffersbloemen.nl

Leuk van Lieke
uniek	speelgoed	in	Nederland
want leren is leuk!
www.leukvanlieke.nl

wisse sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl

nieuw
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Grandfetaria
Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
info@grandfetaria.nl
www.grandfetaria.nl

HarborHouse 
Marinaweg 4, 1361 AC 
036-536 90 61 
www.harbor-house.nl
info@harbor-house.nl
 
Hikari
sushi,	afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl

ijspressi
ijsbereiding	en	40	soorten	vers	ijs
Europalaan 812, 1363 BM
06-163 876 26
www.ijspressi.nl, contact@ijspressi.nl

jawa City
Europalaan 838, 1363 BM
036-841 85 07
www.jawacity.nl

new York Pizza
Europalaan 820, 1363 BM
036- 231 01 00
www.newyorkpizza.nl

ottoman Taste
Europalaan 832, 1363 BM
036-536 94 69 
www.ottomantaste.nl

Poortdok 
IJmeerdijk 1a, 1309 BA
036-536 99 59
www.poortdok.nl, info@poortdok.nl

Poort’s eethuis
Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

sail-Today – Beachclub
IJmeerdijk 20, 1361 AA
036-53 696 27
www.sail-today.nl, info@sail-today.nl

soul Food City
Thorstraat 4, 1363 WM
036-841 4108
www.soulfoodcity.nl
info@soulfoodcity.nl

steel Creek Beach Grill
Strandbad Duin
www.facebook.com/steelcreek33

suri-java
Xenonstraat 90, 1363 GH
036-549 84 80
www.suri-java.nl, info@suri-java.nl

Taj Mahal
Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

Take a Break espressobar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-303 949 05
FB: Take a Break Espressobar
info@takeabreakalmere.nl

warung Mere
snackbar Javaans Surinaams  
Europalaan 822, 1363 BM
036-536 92 78  

Yamas delivery
Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.yamasdelivery.nl

H o r e C A

Artesjok Food & drinks
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55
www.artesjok.nl, info@artesjok.nl

B&C nosing and Tasting
Apollostraat 28, 1363 TJ
06-199 810 91
www.bc-nosingtasting.com

de Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 95 10
www.broodjesbar-almere.nl

Cafetaria de Heerlijkheid
Europalaan 800-802, 1363 BM
036-841 73 09
www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

Cafetaria juma
Slowakijeplaats 1, 1363 BC
06-557 319 02, www.cafetariajuma.nl

Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94, www.chiangmai2go.nl

*actie geldt t/m 31 augustus 2016 en zolang de voorraad strekt

Maak 6 tot 8 weken voor je vertrek een afspraak 
bij Travel Doctor om gezond op reis te gaan en weer 
gezond terug te komen.

Van vaccinaties tot reisapotheek, van reisinformatie 
tot hygiënetips. Travel Doctor kijkt naar je medische
achtergrond en medicijngebruik. Gehele of gedeeltelijke
vergoeding door je zorgverzekeraar. Alvast goede reis!

Wat-kan-
jij-kopen-

check

Gratis

Bij Huis & Hypotheek Almere Stad geven we je graag een 
voorsprong bij het kopen van een huis met een gratis 

‘wat-kan-jij-kopen-check’. 
Met deze bon heb je recht op deze gratis check. 
Maak snel een afspraak voor de gratis check of 

kijk op www.huis-hypotheek.nl/wat-kan-jij-kopen-check.

Huis & Hypotheek Almere Stad | Homerusplein 124 | 1363 SZ Almere 
036 52 402 91 | almere-stad@huis-hypotheek.nl

Waarde-bon

Trojestraat 60, 1363 VL Almere. Tel: 036-539 73 93

nieuw
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dagboek van een huisarts

We leven in een steeds har-
der wordende maatschappij. Er 
wordt steeds meer verwacht. 
De Appie is bijna 24/7 open 
en de Chinees kan om tien uur 
’s avonds nog je bami pangang 
aan de deur brengen. En mocht 
het gekochte pak melk een dag 

over tijd zijn of het bestelde eten net te weinig, wordt 
dat direct uitgemeten op social media of dienen we 
een klacht in. Waarom zou dat anders zijn in de zorg? 
Misschien is het niet zo raar dat patiënten tegenwoor-
dig zoveel verwachten en zelfs eisen. En als de behan-
deling om wat voor reden dan ook niet direct voldoet, 
er meteen geklaagd en gedreigd wordt.

Patiënten kunnen ontevreden, eisend en zelfs boos 
zijn. Als hulpverlener leer je daarmee omgaan. Kun 
je misschien zelfs begrip ervoor opbrengen als je het 
plaatst in de context van ziekte en angst, in een 24-
uurs maatschappij. Maar er is niets dat zoveel impact 
heeft als een bedreiging of klacht. Gelukkig heb ik dit 
niet vaak meegemaakt, maar die paar keer waren echt 
een hel. Ik was er dag en nacht mee bezig, ging heel 
defensief handelen, verloor mijn zelfvertrouwen en 
heb zelfs overwogen te stoppen met mijn vak. Ik denk 
niet dat patiënten dit ook maar enigszins beseffen. 

Natuurlijk de ene klacht is het andere niet. Als je te-
recht steken hebt laten vallen kun je alleen respect 
hebben voor de patiënt die zijn verhaal doet. Mijn 
ervaring is echter, in de bijna vijftien jaar dat ik nu 
huisarts ben, dat de meeste patiënten meer uit on-
vrede en bejegening een klacht indienen. Vaak omdat 
ze zich niet serieus genomen voelen.

Medi-Mere is aangesloten bij het SKGE, een klachten-
commissie waar patiënten klachten kunnen indienen. 
En gelukkig hebben wij ook een intern medewerkster 
die ons bijstaat in deze moeilijke materie. Desondanks 
krijg ik nog steeds hartkloppingen als ik mijn mailbox 
open en zie dat er een dergelijke mail ligt.

Huisarts zijn doe ik elke dag nog steeds met veel plezier 
en een bevoorrecht gevoel. Al leer ik ook steeds meer 
dat ik zeker niet alles weet en kan oplossen, hoe graag 
ik dat ook altijd wil. Ik hoop dat mijn patiënten met mij 
in gesprek durven gaan als ze ergens ontevreden over 
zijn, in plaats van direct een klacht in te dienen. Dat 
scheelt veel slapeloze nachten en zet een vaak waarde-
volle behandelrelatie niet op het spel. Een bezoek aan 
de huisarts is immers voor beide partijen een investe-
ring en niet een pak melk halen bij de Appie...

Sharda Das, Huisarts bij Medi-Mere Poort n

Z O R G S C A L A

Beneluxlaan 573-579
1363 BJ Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88
www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere 036 - 532 99 88
Sharda Das, huisarts
Bart Elsen, huisarts
Ineke Bergstein, praktijkondersteuner
Annabelle Wit, POH - GGZ jeugd
Moniek van Staveren, doktersassistente
Yvette Gunning, doktersassistente
Barbera van Lomwel, doktersassistente
Kevin Rijntjes, doktersassistent

Apotheek Medi-Mere 036 - 522 99 91
Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere  036 - 222 23 33
Amir Aghagalal, tandarts
Prija Soechit, tandarts
Irfan Abas, tandarts-implantoloog
Dashne Abdullah, mondhygiëniste
Aurora en Daisy, tandartsassistenten
Rianne van Vlastuin, praktijkmanager

Fysiotherapie Medi-Mere  036 - 532 11 22
Remco de Winter, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, bekken fysiotherapeut

Prikpost voor Almere Poort 036 - 532 99 88
Medi-Lab

Verloskunde 06 - 228 692 60
Geboortecentrum Medi-Mere

Esthetische Kliniek Medi-Mooi 036 - 310 07 00
Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts

Diëtisten Simpl. Food 0320 - 23 92 23
Eline Binkhorst, diëtist

Flevoziekenhuis  036 - 868 88 88
Diverse specialisten

Hanssen Footcare 023 - 531 92 75
Michel Lever, orthopedisch schoentechnicus

Huidtherapie Derma Quality 06 - 392 071 54
Funda Petek, huidtherapeute 

Imre Zorg 020 - 616 80 00
Thuiszorgorganisatie

Kinderpraktijk De Caleidoscoop 06 - 363 066 86
Suzanne Bakermans, Marja Barth

Logopedie Flevoland  036 - 549 93 27
Barbara Richmond-van Olffen, logopedist
Inge Smeele, logopedist
Janina Köneke, (preverbaal-) logopedist
Vanessa van Aurich, logopedist

RondOm Podotherapeuten 088 - 11 80 500
www.podotherapierondom.nl

Samatma hulp voor Hindoestanen 06 - 126 908 01
Rawie Sewnath

Scheidingsbegeleiding Mend-it  06 - 537 736 18
Mandy van den Breemer, scheidingsconsulente

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve samen werking tus-
sen huisarts, apotheker en medisch specialisten. Wij nodigen je 
van harte uit ons prachtige pand te bezoeken en kennis te maken 
met het gehele team van Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!






