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Betaalbare design meubels

“Waar zorg weer persoonlijk wordt”

HOE KAN DAT
ZO GOEDKOOP?
• eigen meubelimport uit Azië

• Kleinschalige huisartsenpraktijk in het Homeruskwartier

• bedrijfspand buiten het centrum

• Vaste huisarts

• geen personeelskosten: wij doen
alles zelf

• Ruime openingstijden met avondspreekuur
• Inschrijvingen zijn van harte welkom

Odinstraat 1-5, 1363 WL Almere
(036) 539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Bekijk www.benzel.nl en ontdek onze
scherpe prijzen! Gratis bezorging binnen
een straal van 35 km. Iedere zaterdag
open van 10:00 - 17:00 uur. Argonweg 57,
1362 AC Almere (naast recyclingperron).

gewoon goed
grafisch vormgever zoekt nieuwe opdrachten

gewoon goed

méér dan
stenen
alleen!
méér
dan stenen
alleen!
036 - 537 47 92

Studio Breedveld

www.suzanbreedveld.nl
studio@suzanbreedveld.nl

Uitgave I Studio Breedveld
Postbus 60207, 1320 AG Almere
(036) 537 47 92
info@almerepoortnieuws.nl
www.almerepoortnieuws.nl

volgens vakblad: Management Kinderopvang

Drukkerij I Teewes
Katernstraat 11, 1321 NC Almere
(036) 531 11 35
www.teewes.nl
Verspreiding I De Drukwerkverspreiders
De Steiger 187, 1351 AT Almere
(036) 522 99 88
www.drukwerkverspreiders.nl

Cyclopenstraat 14, 1363 TD Almere
036-521 35 55
www.childcare-almere.nl
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De uitgever verklaart dat deze uitgave op zorgvuldige wijze
en naar beste weten is samengesteld. Evenwel aanvaardt de
uitgever op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid
of volledigheid van de inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave
kunnen dan ook door geen enkele partij rechten worden ontleend.
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Voorzieningen in Almere Poort

Mijn culinaire afhaal-dromen
Toen ik in februari 2010 de aanbieding kreeg voor een woning in het
Columbuskwartier, sprong ik meteen
op de fiets. Na zeker een half uur de
kou te hebben getrotseerd, kon ik
door de bouwhekken heen de betonnen muren van het project bewonderen. Eén van die rechthoeken in de verte zou ons huis
worden. Ik keek om me heen. Naast de zandvlakte stonden zowaar scholen en een buurtcentrum. Eenmaal weer
thuis mailde ik snel een kennis die al een jaar eerder naar
Poort was verhuisd en vroeg naar haar bevindingen. “Het
nieuwe huis is heerlijk ruim, maar je moet weten dat het
behoorlijk pionieren is, zonder een fietspad, een pinautomaat of een brievenbus”.
Dat viel alleszins mee, want toen in de zomer van 2010 –
vlak voor de bouwvak – ons huis werd opgeleverd, prijkte
er vlakbij de bushalte een mooie nieuwe brievenbus. En
voor pinnen kon je zelfs nog kiezen tussen de Rabobank
en de pinautomaat in de Albert Heijn, waar je via een
heus fietspad kon komen. Dus wij hebben de prilste begintijd niet eens meegemaakt.
Maar verhuizen maakt hongerig en mijn kookplaat was
nog niet aangesloten, dus ik belde mijn favoriete pizzakoerier uit de stad. “Almere Poort? Geen probleem hoor,
mevrouw”. Anderhalf uur later kwam de jongen op de
brommer de inmiddels koud geworden pizza afleveren.
Het was wel even slikken, na zeven jaar in het centrum
gewoond te hebben, waar ik natuurlijk een breed scala aan
afhaal-restaurants op een steenworp afstand gewend was.
Iedereen weet dat het paradijselijk gaat worden in Almere
Poort, met een winkelboulevard aan het water, een eigen
treinstation, en allerlei ander moois en nuttigs. Maar op
dat moment miste ik mijn roti, sushi, kebap en patat speciaal. Hoe blij verrast was ik, toen ik op een dag tijdens
een fietstochtje langs de Europalaan het Turkse afhaalrestaurant ‘Ottoman Taste’ ontdekte. Ik trakteerde mezelf
op een heerlijke pat-döner en dacht bij mezelf: “Wat is
het leven hier in Almere Poort toch goed”.
Intussen zijn we een jaar en een heleboel zandstormen
verder, en mijn culinaire afhaal-dromen komen de één na
de ander uit. Wist je dat je in Almere Poort al een week
lang elke dag van een ander afhaalrestaurant zou kunnen
genieten? Als je dat zou willen. Want inmiddels is mijn
kookplaat natuurlijk al lang aangesloten en wil ik ook
weleens zelf mijn kookkunsten vertonen.
Nu is er met PoortNieuws ook een buurtkrant, wat zeg
ik, een magazine voor Almere Poort. Dankzij allerlei bewoners, bedrijven en instanties die zich gewillig hebben
laten interviewen en fotograferen, en hun advertenties
hebben laten plaatsen. Ik wens jullie veel leesplezier!
Suzan Breedveld, uitgever n

31 I Dagboek van een huisarts

POORTNIEUWS I 3

B A S I S o nde r w i j s

De Columbusschool leidt haar
leerlingen op tot wereldburgers
Op 17 augustus 2009 opende de Columbusschool haar deuren
voor veertien leerlingen. In ruim twee jaar tijd groeide het aantal leerlingen tot de maximale capaciteit. In december wordt de
300ste leerling verwacht. Het is al een prestatie op zich om zo’n
explosieve groei in juiste banen te leiden. Maar de school legt
de lat voor zichzelf nog een stukje hoger: de Columbusschool
wil een ‘high performance school’ worden.
Ik herinner me de hoofdmeester van
mijn lagere school vooral als iemand
naar wiens kamer je werd gestuurd als
je het zo bont had gemaakt, dat in de
hoek staan of op de gang afkoelen niet
volstond. Met angst en beven klopte je
zacht op zijn dichte deur, voorbereid op
een bulderpreek en een passende straf.
De meeste leerlingen keken wel uit!
Transparantie
Hoe anders is het op de basisschool van
nu. De lokalen hebben veel ramen, niet
alleen naar buiten toe maar ook naar de
gang. Voor zover er nog sprake is van
een gang – in de Columbusschool zijn de
klaslokalen rondom een open ruimte, de
aula, gebouwd. Sommige deuren staan
gewoon open, terwijl er les wordt ge-

geven. Ook de directeur, Thijs Remmers,
kun je door de ramen in zijn kamer aan
het werk zien. En hij kent alle leerlingen
en ouders; hij staat vaak persoonlijk bij
de entree van de school om leerlingen en
ouders de hand te schudden.
Organisatie
Thijs Remmers is geen schoolmeester
die is opgeklommen tot directeur van
de school. Hij komt uit het bedrijfsleven.
Eén van zijn speerpunten is het organiseren van de structuur van een bedrijf, in
dit geval een basisschool.
Thijs: “Veel hangt af van de organisatie. Natuurlijk hebben we de leerkrachten aangenomen om hun kwaliteiten in
het lesgeven. Maar we verwachten nog
veel meer. Hun werkdag is niet voorbij

De Columbusschool is een sport-actieve school
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wanneer de leerlingen naar huis gaan,
en hun verantwoordelijkheid gaat verder
dan de muren van het klaslokaal.
Ouderparticipatie
Ook de ouderparticipatie is hierin heel
belangrijk. En dan heb ik het niet alleen over bijvoorbeeld de luizenmoeders – die overigens heel dankbaar werk
doen – maar over het feit dat je het sámen doet. Onderzoek heeft uitgewezen
dat de school maar voor 20 procent invloed heeft op de leerprestaties van een
kind. Alles buiten de school, dus wat het
kind thuis meemaakt en op straat en bij
vrienden en clubs vormen de overige 80
procent.
Dit laat zien hoe ontzettend belangrijk
het is dat ouders zich kunnen vinden in
de visie van een school en op de hoogte
zijn van wat hun kind leert. En dat zij
hun kind thuis op dezelfde wijze stimuleren in zijn ontwikkeling. Vanaf groep
drie krijgen leerlingen al wekelijks huiswerk mee en ouders worden voorgelicht
over de lesmethodes die we gebruiken”.
Sport-actief
De Columbusschool is een sport-actieve
school, waar bewegen hoog in het vaandel staat. Dit zie je al aan het schoolplein, waar je naast een gecombineerd
voet- en basketbalveld een heuse tennisbaan vindt. Leerlingen hebben twee keer
per week gym en deze lessen worden gegeven door een gedreven vakleerkracht,
Wiebe Faber.
Wiebe: “Ook bij de gymlessen worden
de ouders af en toe uitgenodigd om een
kijkje te nemen hoe het er aan toegaat
bij zo’n les. Sterker nog, ze mogen dan
voor een keertje meedoen met de les. De
kinderen vinden dat natuurlijk geweldig!
Verder organiseren we regelmatig clinics
voor een aantal groepen van de school,
ze leren dan bijvoorbeeld schaatsen of
kanoën. Op de jaarlijkse sportdag volgen
de leerlingen wel vier van dit soort clinics op één dag”.
Leonardo
Thijs: “We vinden het belangrijk dat ieder
kind wordt uitgedaagd. Bij ons hoeft een
kind dat snel leert of uitblinkt op bepaalde gebieden, zich niet te vervelen. Sinds
het begin van vorig schooljaar hebben
wij twee Leonardo-klassen. Hier voelen
hoogbegaafde leerlingen zich op hun
plaats. Maar ook net-niet-hoogbegaafde

De basis
voor een
geslaagde
toekomst
Een bewezen
goede basis

Een rolstoel-clinic tijdens de sportdag

leerlingen die behoefte hebben aan meer
verdieping, kunnen hier een deel van de
lessen volgen”.
High performance
Het high performance programma is ontwikkeld door CBE (Consultants for Business Excellence) voor zeer ambitieuze
scholen. Op hun website vind ik de volgende omschrijving: “Een High Performance School is een school waar kinderen uitgedaagd worden om het beste uit
zichzelf te halen. Dit gebeurt door middel van het geven van excellent onderwijs, een focus op leerlingenprestaties,
uitstekende docenten en schoolleiders,
een innovatieve cultuur en het creëren
van maatschappelijke (meer)waarde.
Scholen ontwikkelen zich in een tweejarig programma tot een High Performance School, die kinderen opleidt tot
wereldburgers van morgen en dat doen
met innovatieve mensen, materialen en
middelen”. De Columbusschool wordt
dus, samen met de andere scholen die
deelnemen aan het programma, een soort
koploper, met als doel om een positieve
verandering in de maatschappij teweeg
te brengen.
21st century
Thijs: “Het huidige onderwijs-systeem is
gebaseerd op de tijd van de industrialisatie, de 19de eeuw. De leerkrachten die
nu les geven, komen uit de 20ste eeuw.
Maar de leerlingen groeien op in de 21ste
eeuw. We moeten ze alles meegeven wat
ze in de toekomst nodig zullen hebben”.

Columbusschool
Marco Poloroute 56
1363 LA Almere
(036) 767 01 50
info@columbusschool.asg-almere.nl
www.columbusschool.nl

Europaschool
Nederlandhof 3
1363 DC Almere
(036) 711 28 69
info@europaschool.asg-almere.nl
www.europaschool.asg-almere.nl

uk: unieke
kinderopvang
in almere poort
Op zoek naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Kom kijken bij uk europa.
U bent altijd welkom!

kdv: uk europa, nederlandstraat 86
bso: uk europa, nederlandhof 1

www.uk.nl
tel (020) 6206411

Redactie n
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KINDERoPVANG

Kinderopvang in boerderij-ambiance -een droom werd werkelijkheid
Renate van Westen zag het
al helemaal voor zich – een
kinderopvangcentrum in een
westfriese boerderij. Met een
hooiberg, kleine dieren en een
moestuin. Kinderen zouden er
veel buiten spelen, maar ook
binnen alle ruimte krijgen
voor spel en ontspanning. En
zij kreeg het voor elkaar. In
het Homeruskwartier. Op zaterdag 24 september vond de
open dag plaats en de maandag daarop ging de opvang
van start.
KinderCentrumAlmere stralend op de Open Dag, tevens opening

Anders doen
Renate heeft zelf als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang ervaring
opgedaan en wilde het graag anders
doen. “Ik vind het belangrijk dat ouders
en kinderen met plezier naar ons centrum
komen. Allereerst heb ik goed nagedacht

De konijnen hebben een grote aantrekkingskracht op de kinderen
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over het boerderijconcept. Belangrijk was
dat de buitenkant herkenbaar moest zijn
als boerderij. Dat is goed gelukt, want
iedereen heeft het over ‘de boerderij met
de hooiberg’. Daarnaast moet een bezoeker ook het gevoel krijgen een boerderij
binnen te stappen. Natuurlijk kunnen
we geen koeienstal bouwen op een kavel van duizend vierkante meter. Maar
wel hebben we de kleur van oude groene
stopverf op de deuren, kozijnen en muren. Een royale entree en een sfeervolle
centrale hal, met een koffiehoek waar
ouders ’s morgens heel vroeg een kop
cappuccino kunnen pakken.
Betrokkenheid
We hebben grote dierenverblijven waar
de kinderen naar binnen kunnen en bijvoorbeeld de konijnen kunnen aaien. De
tamme kippen lopen vrij over het terrein
en verschillende soorten vogels fluiten
er lustig op los in de ronde volière. De
uitstraling, de omgang met de dieren, de
thema’s rondom de jaargetijden en het
leven op de boerderij zijn heel aantrekkelijk voor jonge en oudere kinderen en
bieden veel mogelijkheden om in een
plezierige omgeving al spelend te kun-

nen leren. Als kinderen het naar hun zin
hebben voelen ze zich veelal veilig, raken ze betrokken en enthousiast en kunnen ze onder begeleiding van het team
veel dingen met elkaar ondernemen.
Op loopafstand van de boerderij komt
de moestuin waar de kinderen volgend
voorjaar naar hartelust kunnen zaaien,
onkruid wieden en oogsten”.
Het concept slaat aan, dat blijkt wel uit
de stroom van aanmeldingen. Nog voor
de opening waren er al veel inschrijvingen.
Chillen
Er is op de begane grond een ruimte
voor baby’s en een ruimte voor peuters,
helemaal ingericht naar hun specifieke
behoeften. Uiteraard met aangrenzende
slaapkamers en kindertoiletten. Ga je de
trap op, dan kom je bij de buitenschoolse
opvang, die er ook heel uitnodigend uitziet. Een gezellige eettafel, een hoek met
fatboys om te chillen onder het schuine
dak – mogelijk met een boek uit de volle
boekenkast, een tafeltennistafel en ook
een grote flatscreen tv en een wii.
De buitenschoolse opvang heeft een
complete keuken, waarin kook- en bak-

activiteiten met de kinderen plaats zullen
vinden. Ook wordt er een verse warme
maaltijd geserveerd. Want zo’n middag
op de boerderij maakt hongerig!
Bijzonder
Door het hele gebouw vallen de bijzondere details op, zoals de kaars-lampen
aan de muur en de manden van rotan die
dienen als ‘postvakjes’ voor de kinderen.
Renate: “We hebben voor boerderij-stijl
gekozen waar het maar kan. Het liefst
hadden we houten balken tegen het plafond gehad, maar dat gaat moeilijk met
de brandweer-voorschriften. Veiligheid
gaat voor alles. En deze is ook helemaal
in orde. In augustus is het centrum goedgekeurd door de GGD”.
Ook speciaal is het kinderbedje buiten,
met deuren van horregaas. Renate: “Kinderen slapen heerlijk in de buitenlucht,
en voor astmatische kinderen kan het
buiten slapen veel verlichting geven”.
Juweeltjes
Het succes hangt natuurlijk voor een
groot deel af van de leidsters. Renate:
“We hebben gesprekken gevoerd met
maar liefst zeventig pedagogisch medewerksters die hier graag wilden werken
en we hebben vijf leidsters aan kunnen
nemen. Stuk voor stuk juweeltjes – ervaren mensen die zeer capabel zijn en zich
voor de volle honderd procent inzetten.
Ik ben ontzettend blij met ze”.

Leren zwemmen doe je bij
zwemschool Aquayara!
• zwemles in kleine groepjes v.a. 4 jaar
• korte wachttijden
• lesgeld E 33,50 per maand
• ook baby- en peuterzwemmen

kinderdagverblijf

De Boerderij

Buiten Schoolse Opvang

De Hooiberg

kleinschalige opvang
van maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 19.00 uur
verse warme maaltijd
aan gezellige tafel
is inbegrepen
professionele leidsters
die gecoacht worden
door een pedagoge
grote buitenspeelruimte
met een hooiberg met
rondom leuke dieren
KinderCentrumAlmere
Mercuriusstraat 1
1363 ZB Almere Poort
(036) 841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

Aquayara Muziekwijk
Operetteweg 102 • 1323 VE Almere
036-540 92 37 • www.aquayara.nl

babygebaren
in januari start
er een cursus in
buurtcentrum Amerika
voor info en aanmelding:

www.babygebarenalmere.nl
06-539 812 50
•

communicatiemiddel

•

beperkt frustraties

•

versterkt jullie band

•

taalkundige voorsprong
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Mama-café in KindercASLa
(het voormalige Klokhuis)

De naschoolse opvang op de bovenverdieping – een plek om je thuis te voelen

Een initiatief van de medewerkers van Gezondheidscentrum Vizier, speciaal voor de moeders
en aanstaande moeders in Almere Poort. Uiteraard is ook je vriendin uit een ander stadsdeel
welkom! En wat het extra leuk maakt is dat je
meteen andere (kersverse) moeders ontmoet
bij jou in de buurt. Elke bijeenkomst wordt iets
verteld over onderwerpen die raken aan het
ouderschap en zwanger zijn, zoals bijvoorbeeld:
voeding, pijnstilling en angst, eenoudergezinnen, motoriek van de baby, de kinderpoli en
andere interessante onderwerpen. Het Mamacafé wordt elke twee weken gehouden op
donderdag van 9.30 tot 11.30 in KindercASLa
aan het Dettifosspad 7. Het programma vind je
op www.zorggroep-almere.nl bij ‘verloskunde’.
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ONDERNEMEN

Van directiesecretaresse tot
gastouder -- het roer om
Op 4 oktober vierde Gastouderopvang Almere Poort haar éénjarig bestaan. Na een heel gezellig en succesvol jaar, onder de
vleugels van Saskia van der Velde, was dat natuurlijk reden
voor een feestje. En een interview.

Gezellig buiten eten – de kinderen smeren hun eigen boterhammen

Ik bezoek Saskia in haar ruime huis in
Homeruskwartier. Zo vaak ben ik hier
voorbij gefietst – het rijtje huizen met
Amsterdamse gevels vlakbij het spoor.
De voorkant van de huizen ligt aan het
water. Het is mooi weer dus ik besluit
achterom te gaan en tref Saskia inderdaad aan in haar mooie en ruime tuin,
met twee olijfbomen en vijf vrolijk spelende kinderen. Saskia: “Twee ervan zijn
mijn eigen kinderen, de andere drie zijn
opvang-kindjes”.
De kinderen mogen nog een paar minuten spelen en dan is het opruimen en
aan tafel. Daar hebben ze wel oren naar,
want ze hebben trek. Het is mooi weer
dus er wordt buiten gegeten. Ieder kind
klimt in zijn of haar stoel en mag zelf
een boterham smeren met een veilig,
plastic mes. Het valt me op hoe zelfstandig de peuters al zijn. Saskia: “Dat wil ik
stimuleren, soms wordt thuis alles voor
ze gedaan, maar ze kunnen al veel zelf.
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Natuurlijk begeleid ik ze daarin”. Even
wachten tot iedereen klaar is – een kort
liedje en dan mogen ze eten.
Spruitjes
Na de boterhammen komen de bekers
en pakken melk op tafel. Saskia biedt de
kinderen aan om karnemelk te proeven
en vertelt: “Ik laat ze van alles proeven
en soms vinden ze het nog lekker ook.
Zo hebben ze hier laatst heerlijk gesmuld
van spruitjes, wie had dat gedacht”.
Sommige kindjes wrijven in hun ogen.
Ze weten precies wat er komen gaat. Saskia brengt ze één voor één naar hun bedje, elk op een andere kamer in het huis.
Saskia: “Ze slapen hier heerlijk, soms wel
twee uur achtereen, worden niet wakker
van elkaar. Het is een voorschrift van de
GGD dat ze niet op één kamer mogen,
dus er staat in elke slaapkamer een campingbedje naast onze eigen meubels. In
het weekend gaan alle campingbedjes

aan de kant, dan is het huis weer even
van onszelf”.
Structuur
Het valt me op dat het huis keurig is opgeruimd, speelgoed gesorteerd in bakken
met labels en veel ruimte om te spelen,
hoewel het ook gewoon een woonkamer
is, met een bank, een dressoir met een
televisie erop en een eethoek met een
mooie grote lamp erboven.
In de keuken hangt een groot magneetbord met de dagindeling in pictogrammen. Saskia: “Dat is eigenlijk voor
mijn oudste zoon, die ADHD heeft en
daarnaast kenmerken vertoont van een
stoornis uit het autistisch spectrum. Hij
heeft veel structuur nodig. Maar soms
gebruik ik het pictobord ook voor de hele
groep, iedereen heeft er baat bij”.
De kinderen zijn in dromenland en
voor Saskia is dit het moment om even
iets voor zichzelf te doen, zoals bijvoorbeeld de e-mail checken. Maar vandaag
vertelt ze verder.
Het roer om
“Tot anderhalf jaar terug was ik directiesecretaresse bij een bank. Toen ik daar
bij één van de vele reorganisaties weg
moest, heb ik in overleg met mijn partner besloten het roer om te gooien. Ik
wilde doen wat ik écht leuk vind: met
kinderen werken. We woonden net een
jaar in Monnickendam, maar besloten
toch weer terug te verhuizen naar Almere, toen bleek dat mijn oudste zoontje
speciaal onderwijs nodig had. Het werd
dus het Homeruskwartier.
Ik was in die periode al met de Pabo
begonnen, maar omdat die opleiding
nog niet afgerond was, moest ik alsnog
het examen doen voor de MBO-opleiding
Helpende/Welzijn. Dit is een minimale
vereiste voor een gastouder. Ook heb ik
mijn EHBO-diploma behaald.

Smikkelen van de mooie jubileum-taart!

Puntjes op de i
Toen de verhuisdozen eenmaal uitgepakt
waren, was het alleen nog een kwestie
van de puntjes op de ‘i’ zetten. Om in aanmerking te komen voor registratie in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
dien je aan een aantal eisen te voldoen.
Zo moet je huis kindvriendelijk en vooral
veilig zijn, dit wordt gecontroleerd door
de GGD. Omdat ik zelf kleine kinderen
heb, zijn een hoop dingen natuurlijk vanzelfsprekend. Je moet onder meer denken
aan beveiligde stopcontacten, rook- en
brandmelders, blusdeken, fornuisrekje,
traphekjes, kast- en ladeslotjes.
De opvang dient altijd plaats te vinden via tussenkomst van een Gastouderbureau. Ik heb gekozen voor All Kidz
Nederland. Het gastouderbureau neemt
een Risico Inventarisatie en Evaluatie af,
hierin staat aangegeven of er ergens een
risico is en wat je daar aan kunt verbeteren – eigenlijk of de opvanglocatie veilig
en hygiënisch genoeg is.
Flexibel
Gastouderopvang Almere Poort werd
zo’n succes, dat er zelfs al een paar keer
‘nee’ verkocht moest worden. Hoewel
Almere Poort zich snel uitbreidt, is het
aantal gastouders nog gering. En dat
terwijl gastouderopvang veel voordelen
biedt. Het is niet alleen minder duur dan
opvang in kindercentra, je hebt ook veel
meer flexibiliteit. Een aantal kinderen
neemt bij mij namelijk ‘Flexibele Opvang’ af. Dit houdt in dat je niet gebonden bent aan een vaste dag, of een mi-

nimaal aantal uren of dagen af hoeft te
nemen. Voor ouders in de zorg, of banen
met wisseldiensten – brandweer, politie
– is dat een uitkomst.
Een aantal gastkindjes eet ’s avonds
de warme maaltijd mee en je merkt dat,
doordat het zo kleinschalig is, de kinderen echt deel uit gaan maken van het gezin. Het is een tweede thuis voor ze”.
Laarsjes
Ik zie een vrolijke rij kleine Jip-en-Janneke-laarsjes staan. Saskia: “Ieder kind
heeft hier een eigen paar laarsjes, omdat het gras in de tuin soms nog vochtig
is, en ze dan toch buiten kunnen spelen. Dat is ook iets dat bij mij hoog in
het vaandel staat. Ik probeer elke dag
twee keer met de kinderen naar buiten
te gaan, even de buitenlucht in en lekker ravotten is zó belangrijk. De ene keer
gaan we wandelen met de bolderkar, de
andere keer naar de speeltuin of heerlijk
in onze achtertuin spelen.
Naast mijn gastouderopvang ben ik
onlangs gestart in het tweede jaar van de
HBO-opleiding Ecologische Pedagogiek.
Binnenkort start ik mijn eerste onderzoek, in samenwerking met één van de
ouders. Zo kan ik alle opgedane kennis
direct in de praktijk brengen.
Ideale combinatie
Natuurlijk heb ik ook nog mijn eigen gezin. Het gastouder zijn is voor mij een
ideale combinatie met mijn eigen gezin.
Het is een heerlijk gevoel dat ik er gewoon altijd ben voor mijn eigen kinde-

Lekker buiten spelen is belangrijk

ren. En er is altijd wel iets te doen, of
iemand om mee te spelen. Dat is wel een
must als je gastouder wordt – je eigen
partner en kinderen moeten er voor de
volle honderd procent achter staan. Juist
doordat de opvangkinderen deel uit gaan
maken van je gezin, is het zoveel meer
dan ‘werk’.
Natuurlijk is het ook erg belangrijk dat
ik regelmatig tijd vrijmaak om iets met
mijn eigen gezin te doen. Daarom ben
ik in de zomervakantie ook elk jaar drie
à vier weken dicht en wordt er via het
Gastouderbureau voor vervanging gezorgd. Want ja, ook een gastouder heeft
vakantie nodig!”.
Redactie n

Gastouderopvang
Almere Poort
Voor dagopvang van 0-4 jaar

(036) 841 39 94
www.gastouderopvangalmerepoort.com
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Een verjaardagsfeestje
in de ronde roze taart
Zondagmiddag 4 september was het zover. Yoel Breedveld kon
zijn gewonnen prijs verzilveren – een verjaardagsfeestje in het
voormalige KlokHUIS! In juni won hij deze prijs met een speurtocht door de wijk georganiseerd door Natuur- en Milieufederatie Flevoland en in augustus werd hij acht jaar.

KindercASLa, met een rondleiding. De
slakkenhuis-keuken met de vrolijk gekleurde, dubbele krukken en de grappige
afzuigkap hadden ze natuurlijk al gezien
en het bad ook. Van de duurzame eigenschappen vonden ze vooral het doortrekken van de wc met badwater en regenwater leuk, maar ook de windmolen
scoorde hoog. Ze stonden te trappelen
om het ‘opsekopse huisje’ in te kunnen
en Yoel riep verrukt: “Mam, er zijn nu
kussens!”.
Spreekbeurt
Daarna het vervolg van de workshop:
drie-dimensionale driehoeken maken van
bamboe-stokjes en elastiekjes. Slechts
enkelen hadden er handigheid in, en het
was een beetje gezien met de concentratie. Toen mijnheer Buurman zei dat hij de
deur naar de glijbaan open ging zetten,
rende een joelende menigte de trappen
op. Anderen wilden liever buiten spelen
op het blauwe veld. Twee meiden maakten nog snel een foto-rondje door KindercASLa, omdat ze er een spreekbeurt
over wilden gaan houden op school.

De roze mijnheer legt iets uit aan de tien feestvierders rond de slakkenhuis-keuken

Dik tevreden
De eerste ouders kwamen al om hun
kind weer op te halen. De drie uur waren
omgevlogen. Ieder kind kreeg van Casla
nog een leuk windmolentje mee. En ze
gingen dik tevreden naar huis. KindercASLa, bedankt voor deze onvergetelijke
verjaardag!”.
Redactie n

Yoels moeder Suzan: “We wonen vlakbij
KindercASLa (voorheen het KlokHUIS),
dus dat maakt het voor ons extra speciaal. Een jaar geleden zijn we van Filmwijk naar Columbuskwartier verhuisd, en
hoewel we er qua wooncomfort echt op
vooruit zijn gegaan, zijn we er financieel
nog lang niet overheen, dus het was een
super-welkome prijs!
Mijnheer in het roze
Het feestje werd helemaal geleid door
KindercASLa, door een opvallende mijnheer met wit haar en een roze tuinbroek,
de heer Buurman. Wij hoefden eigenlijk
niets te doen aan voorbereiding. Behalve
dan te bedenken wie we gingen uitnodigen en natuurlijk hebben we een mooie
foto van KindercASLa op de uitnodiging
gezet. Omdat we toch nóg iets zelf wilden doen, hebben we naam-buttons met
een foto van het gebouw gemaakt en uit-
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deelzakjes om na afloop mee naar huis
te nemen. Vier meisjes en vijf jongens
kwamen naar het feestje, het gezelschap
paste mooi rond de slakkenhuis-keuken.
De limonade vloeide rijkelijk
Er werd begonnen met zingen en cadeautjes uitpakken. Daarna mochten
de kinderen elk een cakeje versieren en
opeten. Uiteraard vloeide de limonade
rijkelijk. Toen begon de workshop. Ieder
kind kreeg blokjes piepschuim en satéprikkers en stap-voor-stap werden er
drijvende huizen gemaakt. Iedereen was
geconcentreerd bezig! Het leukste was,
dat de kunstwerkjes meteen getest konden worden in het bad van KindercASLa.
Ze hebben allemaal de test doorstaan.
Doorspoelen met regenwater
Ook kregen de kinderen uitleg over de
Zuiderzee en alle bijzonderheden van

Architectuurcentrum
voor kinderen
rondleidingen
workshops
verjaardagsfeestjes
vergaderingen
mama-café

www.kindercasla.nl

De Alliantie -- een betrokken woningcorporatie

We hebben 60.000 huurwoningen verspreid over de regio’s Amsterdam, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek en Almere. In
al deze regio’s bouwen we ook nieuwe
woningen voor verkoop en verhuur. We
zetten ons in om wijken te verbeteren.
We hechten aan duurzaamheid (denk
aan energielabels) en we zijn er voor
onze klanten. Een goed voorbeeld hiervan is het project GeWoonGeluk, waarbij
we mensen begeleiden die hun financiële situatie niet goed in zicht hebben en
daardoor in de problemen komen.
In Almere hebben we bijna 6500 woningen. We zijn hier extra actief in
aandachtswijken als De Wierden en De
Werven. We bouwen nieuwe woningen
bijvoorbeeld in Almere Poort en Noor-

foto: Y. Geelhoed

Wie huurt of koopt van de
Alliantie ontmoet een betrokken woningcorporatie waar
de klant centraal staat.

derplassen. De Alliantie is goed vertegenwoordigd in Almere Poort. Wist u dat
wij sinds april 2009 in het Europakwartier zorgwoningen, starterswoningen,
appartementen, vrije sectorwoningen,
overdekte parkeerplaatsen en bedrijfsruimten gerealiseerd hebben? Ook in het
Homeruskwartier aan de Eddastraat, Balderstraat, Danastraat en Lancelotstraat

zijn mooie, ruime eengezinswoningen en
bedrijfsruimten gebouwd.
Op dit moment zijn al die woningen
verhuurd, maar regelmatig komen er
woningen vrij. Indien er ruimtes beschikbaar komen dan plaatsen we die op
de website www.benopzoek.nl. Kijk hier
dus regelmatig naar!
de Alliantie n

HELEMAAL

THUIS



"EN JE OOK OP ZOEK NAAR MEER THUIS
"ETAALBAAR EN BETROUWBAAR KOPEN OF HUREN DOE JE BIJ DE !LLIANTIE

GA NAAR DÉ THUIZENSITE BENOPZOEK.NL
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Baken Poort, een nieuwe
school in een nieuwe wijk
Baken Poort is een school voor mavo en havo. In augustus 2010
zijn we in Almere Poort gestart met drie eerste klassen. Volgens
plan vestigen wij ons in 2013 in een nieuw, eigen schoolgebouw in Europakwartier West. De nieuwbouw zal één van de
duurzaamste schoolgebouwen van Nederland worden.
beter in kunnen spelen op de behoeften
van leerlingen en studenten.
Havo Platform
Zowel Havisten Competent als het Havo
Platform zijn samenwerkingsverbanden
tussen havoscholen in heel Nederland
die samen het havo-onderwijs en de
aansluiting op het hbo willen verbeteren.
Wij draaien actief mee zodat we kunnen
leren van andere scholen en ook onze ervaringen kunnen delen met anderen.
Tot het zover is, huisvesten wij ons in
het gebouw van basisschool ‘De Kleine
Wereld’ aan de Nederlandhof.
Aansluiting op het hbo
Baken Poort is opgezet omdat de directie
van de Bakenscholen zich zorgen maakt
over de grote uitval van hbo-studenten in
hun eerste studiejaar. Veel jongeren willen graag een hbo-opleiding doen. Voor
afgestudeerden van het hbo zijn goede
kansen op de arbeidsmarkt. Maar helaas
stoppen veel eerstejaars-studenten met
hun studie omdat ze door de middelbare
school niet goed voorbereid zijn op de
manier van werken op het hbo of omdat
ze niet de goede studie hebben gekozen.
Baken Poort werkt aan een betere aansluiting op het hbo.
Samenwerking met Windesheim
Ook nieuw in Almere is Hogeschool
Windesheim. Al voordat beide scholen
hun deuren geopend hadden zaten Baken Poort en Windesheim om de tafel. Er
zijn afspraken gemaakt over samenwerking. Zo kunnen bovenbouwleerlingen
gastcolleges volgen en kunnen docenten
van Baken Poort een kijkje in de keuken
nemen op Windesheim. Op deze manier
hopen beide opleidingen vertrouwd te
raken met elkaars werkwijze zodat ze
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Doorstroming mavo-havo
Veel studenten op het hbo zijn ooit begonnen op de mavo. Nog steeds is het in
Nederland mogelijk om van mavo 4 naar
havo 4 te gaan. Door allerlei maatregelen
van de overheid en belemmeringen die
scholen zelf ingevoerd hebben, wordt dit
echter steeds moeilijker. Op Baken Poort
niet. Door een uitgekiende leerlijn van
mavo naar havo zorgt de school er voor
dat mavoleerlingen, zonder problemen,
na hun mavodiploma naar de havo kunnen gaan. Zo kunnen mavoleerlingen
in zes jaar tijd toch hun havodiploma
halen! Daarnaast krijgen alle leerlingen
in de onderbouw les op havoniveau. Op
deze manier zorgt Baken Poort ervoor dat
leerlingen die een mavo-advies hebben,
uitgedaagd worden om vanaf leerjaar 1
op havoniveau te presteren. Dit is de reden dat wij een mavo+ advies vragen.
Leerstijl van leerlingen
Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl.
Boeken werken vaak vanuit één leerstijl.
Daarom gebruikt Baken Poort niet alleen
boeken. Bij elk boek is een website beschikbaar met een scala aan opdrachten
en oefeningen zodat de leerlingen zich
de leerstof op eigen wijze eigen kunnen maken. In de klas zie je dus boeken,
schriften én notebooks.

Veel individuele begeleiding
Op Baken Poort heeft iedere leerling een
mentor. Maar liefst acht keer per jaar
heeft elke leerling, samen met drie of
vier andere leerlingen, een supervisiegesprek. In deze gesprekken ontdekken de
leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en
wat ze willen. Door leerlingen zo te begeleiden, leren ze hun eigen leerstijl kennen en maken ze een goede keuze voor
een hbo-opleiding.
Grootse plannen, kleine school
Zoals u heeft gelezen heeft Baken Poort
grootse plannen. Nu is Baken Poort nog
een kleine school met twee tweede en
drie eerste klassen. Deze kleinschaligheid
geeft de school de tijd alle plannen goed
uit te werken om zo de komende jaren uit
te groeien tot een school van circa 800
leerlingen waar leerlingen fantastisch
havo-onderwijs krijgen. De komende jaren zal er een eigen gebouw gerealiseerd
worden in het Europakwartier. Een gebouw dat past bij deze ambitie. Dit gebouw zal voldoen aan de BREAAM-eisen
voor een duurzaam gebouw en daarmee
één van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland worden.
De bouw kunt u volgen door gewoon
bij ons langs te lopen en rond te kijken.
Maar via Poortnieuws houden wij u de
komende jaren ook op de hoogte van dit
duurzame project.
Mirjam van Veelen,
teammanager Baken Poort n

b u u r tcent r u m a m e r ika

Mina de Rooij,
Opbouwwerker
Almere Poort,
Stichting
De Schoor

Activeren en verbinden
Opbouwwerk omvat met name het activeren en verbinden van mensen, en het
bij elkaar brengen van vraag en aanbod
vanuit een soort makelaarsfunctie.
Ik doe mijn opbouwwerk in het nieuwe
Almeerse stadsdeel Poort dat letterlijk
in aanbouw is. Juist in dit nieuwe stadsdeel is het scheppen van samenhang
een grote uitdaging. Hierop zijn mijn
ambitie en werk gericht.
Mensen samenbrengen, nieuwe sociale
netwerken vormen, nieuwe activiteiten
aanjagen, gezamenlijkheid stimuleren. Een brugfunctie vervullen tussen
bewoners onderling maar ook tussen
bewoners en instanties als de gemeente, de politie, woningbouwcorporaties,
scholen, ondernemers...
Dit inspireert mij en geeft me energie.
Mina de Rooij (derooij@deschoor.nl)

Ac t ivi tei t en i n
b u u rt ce n t r um
Am e rika
volwassenen

jeugd

Gymnastiek 50-plussers
maandag
10.00-11.00 uur

Peuter-/kleuterdans
maandag 15.15 uur
woensdag 14.15 uur

Knutselen
woensdag
15.00-16.30 uur

Koffieochtend
dinsdag
10.00-12.00 uur

Klassiek ballet
maandag
16.00-19.00 uur (verschillende groepen)

Show-/Jazzdance
woensdag
15.00-19.00 uur (verschillende groepen)

Sportgames
dinsdag
15.30-17.00 uur

Thema-activiteiten
donderdag
15.30-17.00 uur

Spelletjesmiddag
dinsdag
13.00-16.00 uur
Weight Watchers
dinsdag
18.30-20.30 uur
Yoga
dinsdag
21.00-22.00 uur
Zumba
woensdag
20.00-21.00 uur
Spelletjesavond
donderdag
19.30-22.30 uur
Darten
vrijdag
14.00-17.00 uur
Koffiemiddag
vrijdag
14.30-16.00 uur

Taekwondo
dinsdag
18:30-19:30 uur

Kerstmarkt 2 011
Alm e re poo rt
zat e r dag 1 0 de cember
programma:
15.00-20.00 kerstmarkt met allerlei leuke activiteiten, lekkere hapjes en drankjes, muziek en kramen.
Ook verkoop van kerstbomen! Toegang vrij, consumpties en activiteiten tegen geringe betaling.
20.00-22.00 kerstbuffet – vooraf inschrijven bij het
buurtcentrum, kosten 5 5 per persoon.

ca r t o o n

programma: www.viplounge.nu
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Leerlingen waarderen
Groenhorst College
als beste
Uit de JOB-monitor blijkt dat het Groenhorst
College de hoogste score heeft als het gaat om
de waardering van de instelling in combinatie
met de kwaliteit van de opleidingen.
De tweejaarlijkse JOB-monitor – een onderzoek door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs – werd in 2010 gehouden
onder bijna 6.000 leerlingen van een AOC
(Agrarisch Opleidings Centrum). Hieruit
is gebleken dat het Groenhorst College
de hoogste score heeft als het gaat om
de waardering van de instelling (7,0) in
combinatie met de kwaliteit van de opleidingen (7,3). “Wij zijn natuurlijk erg trots
op deze uitslag”, zegt instellingsdirecteur
Truda Kruijer. “Tegelijkertijd verplicht het
ons om te blijven werken aan onze kwaliteit. Leerlingen en toekomstige leerlingen
verwachten veel van ons”.
Ongeveer 20% van de Groenhorst leerlingen op MBO-niveau heeft deelgenomen aan het landelijke onderzoek,
verdeeld over zes vestigingen en vier
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niveaus. “Niet alleen de locaties krijgen
een hoge score, maar ook het niveau van
de opleidingen. En dat zie je terug op alle
niveaus”, vertelt Kruijer. Ook op de praktijkcomponenten scoort het Groenhorst
College bovengemiddeld hoog. “Stages
en werkplekken tijdens opleidingen krijgen een hoge waardering van onze leerlingen. Belangrijke ingrediënten om hen
klaar te stomen voor het beroepenveld”.

aspecten van onze dienstverlening”, zegt
de instellingsdirecteur. “We zien in dit
onderzoek dat leerlingen van ons vragen
om sneller en duidelijker geïnformeerd
te worden over bijvoorbeeld roosterwijzigingen of mogelijkheden tot vervolgstudies. En leerlingen willen graag meer
variatie in lesvormen. Mooie uitdagingen voor de verschillende teams van de
Groenhorst locaties”.
Redactie n

De resultaten uit de JOB-monitor worden
naast de interne doelstellingen van het
Groenhorst College gelegd. “We willen
kritisch blijven op de kwaliteit van alle

Quotes van mbo-leerlingen
Priscilla - Styling & Design. De opleiding
Styling & Design sprak me heel erg aan
omdat we veel zouden gaan doen met het
inrichten van ruimtes voor feesten, etalages etc. Ook zouden we veel gaan reizen
met verschillende talen en culturen gaan
werken. Dit beeld van de opleiding klopt
omdat we veel leren over ruimtes en voorwerpen en we krijgen door de uitjes naar
andere landen een beter beeld hoe het inrichten gaat in het buitenland. Je ziet echt
een verschil tussen het buitenland en bijvoorbeeld Amsterdam. Het is zeker handig
om meerdere talen te spreken, helemaal
als je met grote projecten bezig bent (zoals
nu met de International Fashion Week in
Amsterdam). Zelf hou ik er van om creatief
bezig te zijn en bij deze opleiding kan ik
mijn creativiteit genoeg kwijt. Op school
krijg je veel verschillende stages waardoor
je ook veel leert in de praktijk.

Kim - Styling & Design. Ik wilde graag een
creatieve opleiding volgen na mijn vorige
opleiding. Ik weet nog niet zo goed wat ik
na mijn mbo wil gaan doen. Misschien ga
ik wel HBO vrijetijdsmanagement doen of
iets in de toeristische sector. Ik vind de opleiding heel erg creatief en leuk en de stages zijn ook echt superleuk.

Brice - Groene Ruimte. Ik wilde graag buiten werken en actief bezig zijn. Daarom
ben ik de opleiding Groene Ruimte gaan
doen. Je krijgt tijdens de opleiding leuke
opdrachten waar je je eigen inbreng kan
geven. Na de opleiding Groene Ruimte ga
ik waarschijnlijk naar de CAH de nieuwe
richting Natuur, Economie en Leefomgeving doen.

Pasqualle - Groene Ruimte. Ik heb gekozen
voor deze opleiding omdat ik hovenier wilde worden. Tot nu toe bevalt de opleiding
mij erg goed. Ik wil hierna even een tijdje
gaan werken en daarna weer doorleren.

Mickey - Flowers & Art. Ik heb de opleiding
Flowers & Art gekozen omdat ik het fijn
vind om met bloemen creatieve dingen te
maken. Ik wil later werken op de bloemafdeling in een leuke en gezellige winkel. De
opleiding vind ik erg leuk en creatief.

Rosalie - Paardenhouderij. Ik wilde al van
jongs af aan met paarden werken. Ik ben
toen deze opleiding gaan doen. Inmiddels
wil ik niet meer verder met paarden, maar
wil ik verder studeren aan de HBO. De opleiding zelf vind ik leuk, omdat er veel aandacht aan de leerling wordt besteed.

Mercedes - Paardenhouderij. Ik droom al
vanaf groep 6 om iets met paarden te gaan
doen later. Ik vind de opleiding heel erg leuk,
er zijn leuke leraren en ik heb leuke klasgenoten. De opleiding is echt mijn ding! Ik wil
na mijn opleiding gelijk gaan werken. Dit zal
waarschijnlijk met paarden zijn.

Rowan - Paardenhouderij. Ik heb gekozen
voor de opleiding Paardenhouderij omdat
ik van mijn hobby mijn beroep wil maken.
Ik vind de opleiding erg leuk, gezellig en
leerzaam. Wat ik later wil gaan doen weet
ik nog niet: ik ben me nog heel erg aan het
oriënteren.

Lucina - Flowers & Art. Ik heb gekozen voor
de opleiding Flowers & Art omdat ik graag
creatief bezig ben en graag met mijn handen werk. Deze opleiding geeft ook veel variatie. Ik wil later fulltime gaan werken binnen mijn huidige werk. De leraren zijn erg
behulpzaam en denken graag met je mee.

Wist je dat we een school zijn die:
- thuiswerkarm is, boeken blijven op school
- veel aandacht besteedt aan doe-vakken
- tijd vrij maakt voor leerlingen die dat nodig hebben
- maar hetzelfde doet voor leerlingen die sneller kunnen en willen
- alle lessen verzorgt in een mooi, sfeervol en veilig gebouw

info-avond vmbo
voor leerlingen en ouders
dinsdag 29 november 2011
19.00-21.30 uur
info-avond mbo
donderdag 1 december 2011
19.00 - 21.00 uur
onderwijsbeurs
30 november en 1 december
in de Topsporthal in Poort

Heliumweg 1 • 1362 JA Almere Poort • 036 - 547 72 00 • www.groenhorstcollege.nl
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Almeerse sloeproeiers nemen voor derde
keer deel aan Grachtenrace Amsterdam
Op 8 oktober 2011 vond de 25e editie van de Grachtenrace Amsterdam plaats. Almere werd vertegenwoordigd door zeven dappere roeiers en een stuurman in hun sloep ‘De Waternimf’. Onze
verslaggever was ter plaatse en volgde een week later een training bij Marina Muiderzand.
Het is een dag waarop buien en opklaringen elkaar afwisselen. Gewapend met
paraplu en regenjas ga ik op pad. Er
rijden vandaag geen treinen naar Amsterdam. Ik besluit de bus te nemen van
de gure halte ‘toekomstig station’ naar
station Amstel en van daar een tram
naar het centrum. Ik heb van te voren
de route bestudeerd en installeer mezelf
bij een brug, vanwaar ik snel naar nog
twee andere bruggen zal kunnen lopen
die ook op de route liggen.
Een gevoel van trots
De eerste sloepen komen aan varen. Ze
hebben er al een paar uur op zitten, want
dit is het laatste stuk van de race van
ruim 24 kilometer. De sloepen varen al
lang niet meer in de volgorde waarin ze
vertrokken zijn. Ik kijk uit naar nummer
25, de enige Almeerse sloep die meevaart, de Waternimf. Ondertussen zie ik
van alles passeren: studentensloepen,
damessloepen – zelfs een groot model
met een wilde beschildering, dat me doet
denken aan Wicky de Viking.
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Dan zie ik in de verte de bescheiden,
lichtblauwe sloep aankomen. Een gevoel
van trots komt in me boven. De roeiers
van het Almeerse team hebben niet alleen
op eigen kracht vele kilometers afgelegd
in deze race, maar ook op eigen kracht
een volwaardige stichting opgezet.
Door de telelens van mijn camera zie
ik de verbeten gezichten van de roeiers.
Het is ontzettend doorbijten, maar de
grote beloning is straks bij de finish een
fantastisch voldaan gevoel, zoals je dat
alleen na een topprestatie ervaart.
Training
De Stichting Sloeproeien houdt trainingen op maandagavond, woensdagavond
en zaterdagochtend. De trainingen starten bij de ligplaats, Marina Muiderzand.
Een week na de Grachtenrace mag ik mee
met de zaterdagochtend-training. Het is
helder weer met weinig wind. Hoewel de
sloeproeiers wel van afwisseling houden
en in elke weersomstandigheid een uitdaging zien, vind ik het zelf wel prettig
dat het zulk mooi weer is.

De leden geven via een sport-planner
op internet aan wanneer ze mee trainen,
en zo weet dus iedereen hoe de bezetting
die dag is. Vandaag zijn er – door blessures en allerlei omstandigheden – maar
vijf roeiers en een stuurman, dus minimale bezetting, maar net genoeg om de
training door te laten gaan.
Ik word geïnstrueerd om voorin de
boot plaats te nemen. Het lukt me om
zelfstandig van de steiger op de boot te
komen. Ik heb nu een ander perspectief
dan vanaf de kade in Amsterdam. We
varen de haven uit en de stuurman geeft
aanwijzingen als: “Bakboord-attentie!”.
Ik voel de mankracht die de boot soepel over het water laat glijden, ik voel
de wind in mijn haren en de zon in mijn
gezicht. Ik mag zelf een riem pakken en
proberen mee te roeien. Een paar slagen
gaan me best aardig af. Maar de kunst is
om dit lang vol te kunnen houden.
Techniek
Menno van Manen: “Mensen denken vaak
dat je vooral veel kracht nodig hebt. Na-

tuurlijk komen spieren van pas, maar het
is vooral een kwestie van techniek, doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Je roeit samen in een ritme, een cadans. En je trekt elkaar er doorheen”.
De initiatiefnemer van de Stichting
Sloeproeien Almere is Peter Bouwman:
“In 2007 kocht ik een sloep en probeerde
ik via mijn werk, vriendenkring en oproepjes in lokale kranten mensen enthousiast te maken voor het sloeproeien.
In de nazomer van 2008 hebben we met
een klein ploegje de stichting opgericht.
Maar de sloep werd afgekeurd. Al speurend op internet vonden we een andere
sloep, die wel door de keuring heen kwam,
maar een flinke opknapbeurt nodig had.
Intussen hebben we de buitenkant en de
binnenkant onder handen genomen. En
riemen erbij aangeschaft. En een trailer
om de boot te kunnen vervoeren.”
Veertien vrienden
Menno: “Tijdens de winterstop ligt de
sloep bij een Almeerse boer die ons een
grote schuur heeft aangeboden, waar we
heel dankbaar voor zijn. Dan zijn we
met zijn allen aan het klussen. Tot spierpijn aan toe. We zijn nu een hecht team
van elf mannen en vier vrouwen, en het
klusseizoen hoort er net zo goed bij als
het roeiseizoen. We zien elkaar trouwens
ook buiten het roeien om, ik heb er echt
veertien vrienden bij! Het is overigens
niet zo dat je er moeilijk tussen komt,
er gaan leden weg en er komen nieuwe
leden bij, dat gaat heel soepel”.

Peter: “We kunnen zeker nog nieuwe
enthousiaste roeiers gebruiken. De contributie hebben we bewust laag gehouden. Dit is mogelijk omdat Marina Muiderzand ons sponsort met een ligplaats
voor de sloep. Hier zijn we heel blij mee.
Maar we zoeken eigenlijk ook nog een
sponsor voor het groot onderhoud.”
Menno: “Het is een fijne thuishaven,
want je kunt hier verschillende kanten
op. Een club-kantine hebben we helemaal niet nodig, want na afloop van de
training drinken we heerlijk iets bij Voor
Pampus. Voor ons de perfecte plaats om
nog even na te praten. We hebben zoveel
plannen. We willen bijvoorbeeld studenten uitnodigen en bedrijven aanbieden
om op onze sloep te komen roeien met
een coach, als een stukje teambuilding.”

Wedstrijden
Peter: “Om in het nationale klassement te
komen, moeten we aan zes wedstrijden
per seizoen deelnemen. Dit valt niet mee,
want ieder heeft ook nog eigen bezigheden. Maar het zijn mooie wedstrijden.
Behalve de Grachtenrace Amsterdam in
oktober is er de Utrechtse Grachtenrace
in april, en begin september de Maasrace
tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Die is ook machtig, omdat de Maas
zo breed is, dat alle sloepen gelijktijdig
kunnen starten. Het einde van het seizoen wordt gemarkeerd door de MuidenPampus-Muiden race, begin november.
Direct daarna begint de winterstop en
voor je het weet komt er weer een mooi
nieuw roeiseizoen aan!”
Redactie n

Zaterdagochtend-training vanaf Marina Muiderzand

www.sloeproeienalmere.nl
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Therapeuten van ART Fysio
zijn hun tijd vooruit
Afgelopen zomer hebben de fysiotherapeuten en manueel therapeut van ART Fysio zich gevestigd aan de Odinstraat in het
Homeruskwartier. De praktijk ligt aan een pleintje, naast de
vrijgevestigde huisartsen van Huisartsenprakijk Homerus.
Voor ART Fysio is het de tweede vestiging in Almere. Waarom een tweede
praktijk in Almere Poort? “Vijf jaar geleden zijn Remko Bijlsma en ik gestart
met onze eigen fysiotherapiepraktijk in
Parkwijk. Onze praktijk groeit nog steeds

en we hadden behoefte aan een extra
locatie in Almere”, aldus Evert Timmerman, fysiotherapeut en mede-eigenaar
van ART Fysio. Hij vervolgt: “We kregen
de kans ons te vestigen naast een huisartsenpraktijk. Dat is ideaal voor patiën-

ten. De lijnen zijn kort, persoonlijke zorg
staat voorop”.
Iemand met klachten kan mét en zonder
verwijzing terecht bij de fysiotherapeut.
“Ja, dat klopt”, beaamt Evert Timmerman. “Uiteraard brengen en houden wij
de betrokken huisarts op de hoogte over
de status en eventuele behandeling”. Bij
ART Fysio kan iedereen terecht, omdat de
therapeuten een brede achtergrond hebben. “Maar we hebben ook onze specialisaties zodat ook specifieke klachten goed
behandeld kunnen worden. Zelf ben ik
specialist in schouderproblematiek, medical taping en behandeling van het carpaal
tunnel syndroom. Voor behandeling van
een ‘frozen shoulder’ of hielspoor pas ik
shockwave therapie toe”.
De praktijk van ART Fysio bevat een
mooie oefenruimte waar patiënten in een
prettige omgeving aan hun herstel kunnen werken. “Dat is nodig bij revalidatietrajecten voor en na orthopedische operaties of bij behandeling van spier- en
sportblessures” vult Evert Timmerman
aan. “Een aantal dagen per week is manueel therapeut René van de Coevering
hier in de praktijk”. Ook bij deze samenwerking staat het belang van de patiënt
voorop. “In bepaalde situaties boeken we
tijdwinst en snellere resultaten doordat
René zelf echo’s kan maken. Een bezoek
aan het ziekenhuis is dan niet meer nodig
voor het vaststellen van de diagnose. En
dat zonder wachtlijsten. Wij verlenen zorg
die past bij deze tijd. Nee, eigenlijk zijn we
onze tijd vooruit”.
Nicolien Bröring n

Voor al uw fysiotherapie en manuele therapie
in Almere Poort
ART Fysio is een professionele
fysiotherapiepraktijk met twee
vestigingen in Almere. Onze
patiënten zijn onze klanten. Wij
zijn specialisten én allround.
Vakidioten en vernieuwend. Wij
bieden een prettige omgeving
waar u aan uw herstel kunt werken.

ART

Fysio
20 I POORTNIEUWS

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
O.a. voor alle fysiotherapeutische en
manuele behandelingen van:

t alle orthopedische gewrichtsaandoeningen
t spier- en sportblessures
t revalidatie voor en na (orthopedische) operatie
t diverse specialisaties zoals CTS, etc.

Vestiging Poort , Odinstraat 7, 1363 WL Almere Poort , T 036 - 536 90 67
I www.artfysio.nl E info@artfysio.nl Twitter: @fysioalmere.nl
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You’ve got Talent!

Ben je zes of zesentachtig, of ergens er
tussen in? De Kunstlinie, gelegen aan
het Weerwater in het Stadshart van Almere, heeft een breed aanbod voor alle
leeftijden. Niet alleen in het Stadshart,
maar ook in Almere Buiten en Haven
geeft het kunstencentrum les. Daarnaast
verzorgen wij schoolvoorstellingen en
workshops voor bijna 30.000 leerlingen
in Almere, zo ook in Poort.
Ontwikkel je talent
De Kunstlinie heeft met een aanbod van
ruim 200 opleidingen voor iedere Almeerder wat wils. Denk hierbij aan muziek met dreumesen voor de allerkleinsten, maar ook het volgen van gitaarles,
breakdance of digitale beeldbewerking is
mogelijk. Om iedereen de kans te geven

kennis te maken met het verscheidene
aanbod is het mogelijk om zowel overdag als ’s avonds een korte of langere
periode lessen te volgen.
Nieuw dit jaar zijn de weekend-workshops. In één dag ontdek je de wereld
van het webdesign, ga je in een combo
je jazzstandards naar een hoger peil
brengen, of maak je een beeld uit speksteen. Liever iets langer les, dat kan tijdens de korte cursussen die in februari/
maart 2012 van start gaan. Maak kennis
met een instrument in tien weken of leer
buikdansen. Er is nog plaats bij een aantal opleidingen, dus wees snel en schrijf
je nog in voor het nieuwe seizoen!
Het gehele aanbod is te bewonderen via
de site www.dekunstlinie.nl. Daarnaast
houden wij je graag op de hoogte van

Maarten Feenstra fotografie

Kunstencentrum De Kunstlinie neemt je mee in je droom,
je talent, je ambitie op alle gebieden van muziek, dans,
multimedia, theater, musical, circus en beeldende kunst.

de laatste nieuwtjes via onze nieuwsbrief
en de social media als hyves, facebook
en twitter.
Kunstencentrum de Kunstlinie n

fotografie, video & digitale media
theater, musical & circus
beeldende kunst
muziek
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Een week lang buiten de deur
eten in Almere Poort

riet is ‘kapsalon’, een grote portie friet
met döner, sla en knoflooksaus. Deze
combinatie is niet te versmaden. Het
toetje wordt een Häagen-Dazs ijsje.

Om dit verslag te kunnen schrijven heb ik een week lang niet
gekookt. Voor sommigen een beproeving, voor mij een zaligheid om alle oude en nieuwe eetgelegenheden in Almere Poort
langs te gaan, terwijl mijn keuken schoon blijft. We houden het
wel betaalbaar en we eten natuurlijk niet de hele week friet.

Woensdag
ThaiFood2Go
Tot mijn vreugde zie ik dat er van het
rijtje horeca-zaken onder Ithaka in het
Homeruskwartier al één geopend is. Deze
gaat meteen vanavond onder de loep. Ik
vraag om een niet-scherp gerecht en de
eigenaresse raadt me nr. 17 aan, kip met
groente en oestersaus. Het wordt vers
gebakken. Ik krijg twee bakjes mee naar
huis: één met rijst en één met de saus.
Thuis verdeel ik het over twee borden
– komt precies uit. Het blijkt inderdaad
niet scherp te zijn en onze borden gaan
helemaal leeg, mijn zoontje verheugt
zich zelfs over de broccoli die erbij zit.
Dit gerecht is lekker en gezond.

Zondag
Poortdok
Bij deze trendy strandtent strijken we
neer op een houten bank met kussens
aan een lage tafel. Er staat een lekkere
beat op en heel hip Almere en omstreken komt hier een paar uurtjes vakantie
houden. We bestellen koele drankjes – ze
hebben overigens ook lekkere cocktails
– en we delen een pastasalade met zalm.
Het smaakt goed en mijn zoontje vermaakt zich in het zand.
Maandag
Cafetaria De Heerlijkheid
Niet alle restaurants zijn op maandag
open, maar De Heerlijkheid wel. Cafetaria is eigenlijk niet de juiste benaming,
want het is zoveel meer – een heus restaurant, gunstig gelegen op de hoek van
de Europalaan en de Duitslandstraat.
Het ziet er heel uitnodigend uit. Of je
nu alleen koffie wilt drinken of een hele
maaltijd wilt gebruiken, of toch maar ge-

woon een frietje halen, De Heerlijkheid is
altijd goed.
Ik heb trek in iets gezonds en bestel de
salade met kip en ananas, mijn zoontje
gaat voor een pannenkoek. Je kunt toekijken hoe alles vers wordt bereid achter
de toonbank. Het eten wordt opgediend
op grote, vierkante borden, met echte
glazen en echt bestek – dat bedoel ik
dus met ‘restaurant’! De salade smaakt
heerlijk en de pannenkoek blijkbaar ook,
want die gaat helemaal op. We nemen
een softijsje toe.
Dinsdag
Ottoman Taste
We komen regelmatig bij Ottoman Taste,
zij waren één van de eerste restaurants
aan de Europalaan. Buiten staat een
picknicktafel en ook binnen zijn wat tafeltjes. De meeste mensen komen er afhalen, maar wij vinden het gezellig om
daar te eten. Ze hebben zowel Italiaanse
pizza’s als Turkse gerechten. Onze favo-

Donderdag
Warung Mere
De Javaans-Surinaamse keuken is heerlijk. Bij Warung Mere vind je alle vertrouwde gerechten. Ik kies nasi met kip
en kouseband. De bijgerechten komen in
een bakje met twee vakjes, heel handig.
Wij gaan voor ‘speciaal’, dat betekent
een extra grote portie, zodat we deze
thuis kunnen delen. We nemen nog een
zakje kroepoek mee en als toetje ‘baka
bana’ – gebakken banaan, met satésaus!
Het is druk dus we moeten even wachten. De kippenboutjes zijn in handige
stukjes gehakt en heerlijk knapperig. De

Uw eetgelegenheid in Almere Poort waar u
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!

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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Thai Food 2 go
Thorstraat 1
1363 WM Almere Poort
(036) 841 61 94
www.thaifood2go.nl

Wat ga jij beginnen? 06-412 464 05 www.leukehuizen.nl
sambal wordt in een zakje meegegeven,
dus je kunt zelf bepalen hoe scherp je je
gerecht wilt maken.
Vrijdag
Voor Pampus
Ik heb een lunchafspraak met mijn zus.
We zijn allebei werkende moeder en dit
is ons uitje, eens in de zoveel maanden.
Het is prachtig weer en het kost ons wat
moeite om een parkeerplaats te vinden,
maar gelukkig is er wel een tafeltje vrij
op het terras aan het water. Het is pas
half twaalf, we mogen wel lunch bestellen maar de keuken gaat om twaalf uur
open. We nemen een heerlijke latte en
beginnen te kletsen. De tijd vliegt om,
voor we het weten staan de broodjes
voor onze neus. Ik koos voor een waldkorn broodje met oude kaas en komkommer en tomaat. Het is een lekker groot en
knapperig broodje, met genoeg beleg om
het in twee helften op te eten, dat eet wat
makkelijker. De cola wordt met ijsblokjes
opgediend, lekker. De bediening is geweldig, we voelen ons echt verwend.
Vrijdag
Cafetaria Juma
Als ik mijn zoontje uit school haal, is
hij ietwat teleurgesteld dat hij niet mee
was bij de lunch. Ik tover een bon voor
een gratis milkshake bij Cafetaria Juma
uit mijn tas, en ’s avonds gaan we op
pad. Juma ligt met het gezicht naar het
spoor, vlakbij de Albert Heijn. Je ziet het
eigenlijk vooral vanuit de trein. Ook hier
worden we verrast door een smaakvol

interieur en vriendelijke ontvangst. Ik ga
voor de klassieke Van Dobbenkroket met
friet en satésaus, mijn zoontje kiest een
frikandel. En een aardbeienmilkshake
natuurlijk. De frietbakjes zijn zwart, dat
is net iets anders dan de gewone witte.
De actie met de bonnen voor een gratis
milkshake zorgt voor veel aanloop. Een
jongetje komt een softijsje halen. Het
ijsje ziet er leuk en praktisch uit, in een
doorzichtige plastic puntbeker met een
kauwgombal onderin.
Zaterdag
Sail Today -- Beachclub
De laatste dag alweer, en wat voor een
dag! Het is al 1 oktober, maar de zon bezorgt ons de dag waar we de hele zomer
zo naar hadden verlangd. We fietsen over
de dijk naar Sail Today. Je komt er door
een doorgang in het hek. Tussen twee
stranden vol met catamaran zeilboten
staat de Beachclub. Je moet er een trap
voor op en hebt dan een magnifiek uitzicht over het water. Je doet je bestelling
aan de bar, flesjes drinken krijg je meteen mee en snacks worden naar je plaats
gebracht. Wij kiezen uit de lijst van de
Spaanse tapas de calamaris, gefrituurde
inktvisringen, met een frisse saus. We
wanen ons ver weg op vakantie!
Ik vraag de barman naar de stand van
zaken betreffende de blauwalg. De kust
schijnt weer veilig te zijn. Ik strijk neer
op één van de strandjes en mijn zoontje
neemt een duik in het water. Ondertussen zien we de catamarans komen en
gaan. Soms toetert er eentje in de verte.

Het is druk op het IJsselmeer! Voldaan
fietsen we terug en kleden ons om voor
de laatste etappe.
Zaterdag
Hikari
Vandaag is de opening van Hikari, het
Japanse afhaalrestaurant naast Cafetaria Juma. Blijkbaar zijn we niet de enige
nieuwsgierigen, want de mensen komen
af en aan. De keuken is open en het is
een genot om toe te kijken hoe vlug en
handig de kok alle verschillende soorten
sushi van de uitgebreide kaart bereidt,
uit prachtige verse ingrediënten. Met een
groot Japans mes snijdt hij reepjes uit
een mooi stuk zalm. De rijst zit in een
grote houten bak.
We bestellen de maki mix, een schotel
met acht verschillende maki sushi, twee
van elk. Het duurt lang voordat onze bestelling klaar is – op zoveel aanloop hadden ze duidelijk niet gerekend. Maar de
volgende keer geven we gewoon van te
voren telefonisch onze bestelling door.
Thuis verdelen we de sushi over twee
borden en doen we de sojasaus in een
schaaltje. Als echte gevorderden eten we
de sushi met de meegeleverde stokjes. Het
smaakt voortreffelijk. Ik ontdek meteen
wat mijn favoriet wordt: de shake katzu
maki – sushi met gefrituurde zalm.
Een mooie afsluiting van een heerlijke
culinaire week Almere Poort. Morgen
weer boodschappen doen en zelf koken.
Het zal even wennen zijn!
Redactie n
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Hartelijke, betrouwbare
zorg en meer
Op 2 juni 2009 opende Gezondheidscentrum Vizier haar deuren
in het woonhuis aan de Luxemburgstraat. Een jaar later verhuisde het naar het grote bronzen gebouw aan de Duitslandstraat, met als huisartsen dokter Thei Steenkamer en dokter
Kirsten Flink.
Het centrum is inmiddels doorgegroeid
naar een compleet, volwaardig centrum
waar de bewoners van Poort voor veel
gezondheidsvragen een advies of behandeling kunnen krijgen. De onderlinge
samenwerking en persoonlijke aandacht
wordt door alle gebruikers zeer gewaardeerd.
Dokter Thei Steenkamer is een zeer
ervaren huisarts, voorheen werkzaam in
Gezondheidscentrum Gein in Amsterdam
Zuid-Oost.
Dokter Kirsten Flink is geregistreerd
als arts-reizigersadvisering. Naast haar
werk als docent aan het huisartsinstituut
van de universiteit van Amsterdam is zij
ook in opleiding tot arts-sexuoloog.
Doktersassistente Hennie Bezuijen en
Monica van Dansik begeleiden sinds deze
zomer jonge doktersassistentes die bij
Vizier praktijkstage lopen. Dokter Flink
en Steenkamer begeleiden coassistenten
die vijf weken praktijkstage lopen.
Dokter Steenkamer is begonnen met
een ‘inhaalslag’ voor de diagnostiek van
astma. Volgens de nu voorliggende gegevens zijn er een groot aantal bewoners
in de wijk met astmaklachten. In de komende maanden zullen we deze personen
een longfunctietest aanbieden om op die
manier de diagnose zeker te kunnen stellen en om de ernst van de aandoening te
bepalen.
De huisartsen hechten grote waarde
aan goede voorlichting en geven zoveel
mogelijk een folder over de aandoening
om thuis nog eens na te lezen. Veel klachten en verschijnselen zijn niet eenmalig
– “Het is al weer die schouder”. Dokter
Steenkamer en dokter Flink plaatsen de
klacht van dit moment in het licht van
eerdere verschijnselen en eerdere behandelingen. Zij hebben oog voor de chroniciteit van de aandoeningen. Met grote

Vizier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1
1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
fax : (036) 545 43 91
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Huisartsen 545 43 70
Dhr. Th. A. Steenkamer, huisarts
Mw. K. Flink, huisarts
Mw. M. van Dansik, doktersassistente
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Fysiotherapie 545 43 92
Mw. A.M. van Schooten
Mw. P. Quast-Brand
Verloskunde
Mw. P. Sampiemon, verloskundige
www.verloskundealmere.nl
06-543 401 26

Thei Steenkamer en Kirsten Flink

regelmaat zal het gesprek gaan over
“Wat kun je er zelf aan doen?” of “Wat
is verstandig om te laten” en “Wanneer
moet je zeker aan de bel trekken”.
De huidproblemen van niet-Europese
personen – de etnische dermatologie is
een ander voorbeeld van de aandacht
voor chroniciteit.
Uit een onderzoek in de huisartsenpraktijk Vizier blijkt dat de ‘grote’ chronische aandoeningen zoals suikerziekte,
hoge bloeddruk, ernstig longlijden en
hart- en vaatziekten weinig voorkomen
en dat is begrijpelijk omdat deze kwalen
veelal voorkomen op hogere leeftijd. In
Poort waren veel jongere mensen en bij
hen zijn de chronische aandoeningen:
allergie, astma, eczeem en keel-, neus-,
ooraandoeningen.
De huisartsen hebben geïnvesteerd om
juist deze aandoeningen goed te kunnen
behandelen.
Thei Steenkamer, huisarts n

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
545 43 90
Mw. S. de Kreij, arts JGZ
Mw. D. van Asselt, jeugd VP
Mw. A. Biersteker, jeugd VP
Mw. E. Louman, CB assistente
Apotheek 545 42 04
Mw. A.A.C. van Dijk, apotheker
Een pas voor de robot-apotheek
is af te halen bij de receptie.
Overige diensten
• K
 inderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
• Tandzorg
Op Maat Almere
Poort
contactgegevens
/ afdelingen
www.tandzorgopmaat.nl 		
036-539
78 80
Gezondheidscentrum
Vizier!
• De Caleidoscoop
coaching & therapie voor kinderen
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
036-545 43 70
• Praktijk voor Podologie Almere 		
06-385 016 57
• Psychologenpraktijk Psymere 		
06-510 121 20
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Wij kijken verder dan het gebit
Tandarts Upendra Gangaram Panday houdt van mensen. “Elke
patiënt is anders, dat geeft veel plezier in het werk”, zegt hij. In
de gloednieuwe praktijk Tandzorg op Maat in Gezondheidscentrum Vizier is persoonlijke aandacht dan ook vanzelfsprekend.
Sterker nog: luisteren naar de patiënt is noodzakelijk om een
goede kwaliteit tandzorg te leveren, vinden de medewerkers.
Wat is Tandzorg op Maat (TOM)
precies?
Dr. Panday: “TOM is een hypermoderne
organisatie waarin tandartsen en specialisten samenwerken. Dankzij die samenwerking kunnen we heel inhoudelijk en gepassioneerd met ons vak bezig
zijn. Dat betekent échte aandacht voor
de patiënt en een hoge kwaliteit tandzorg. Bovendien krijgen patiënten in één
traject de juiste behandeling, ze hoeven
niet extern op zoek naar een specialist,
dat regelen wij. Onze medewerkers – we
werken hier met twee tandartsen, een

mondhygiënist en vier assistenten – zijn
allemaal volgens de laatste inzichten opgeleid. En iedereen heeft de drive om de
mensen persoonlijk te begeleiden”.
Wat wilt u voor de patiënten
betekenen?
Dr. Panday: “Een tandarts die ze kunnen
vertrouwen. Die geen overbodige behandelingen uitvoert, hen snel helpt bij
acute kiespijn of de tijd neemt voor een
goede prothese. Die een geruststellend
gesprek voert als iemand bang is en een
luisterend oor heeft voor de werkelijke

behoefte van zijn patiënten. Het is geweldig leuk als dat telkens weer lukt”.
Heeft u nog tips voor een
gezond gebit?
Dr. Panday: “Behalve goed poetsen?
Kom regelmatig op controle. Zo sporen
we tijdig problemen op en loopt u minder risico dat u op vakantie bijvoorbeeld
ineens kiespijn krijgt. Verder speelt de
mondhygiënist een belangrijke rol als
het gaat om gezond tandvlees. Zij heeft
bovendien praktische adviezen voor
technieken en producten die het gebit
schoon en sterk houden”.
Wat kunt u doen om tanden
witter te maken?
Dr. Panday: “Tanden bleken is het snelst
groeiende onderdeel in de tandheelkunde.
Er bestaan nu veel producten die je tanden veilig, snel en goedkoop lichter kunnen maken. Niet iedere methode is voor
iedereen geschikt. Wij leggen u uit welke
methode bij u past en zorgen ervoor dat
u de wereld weer met zelfvertrouwen toe
kunt lachen!”.
Pras Weijers n

Drukwerk nodig?

www.teewes.nl
of bel: 036-5311135
One stop shopping • Drukwerk • Digitaal drukwerk
DTP / pre-press • Complete mailings
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Voorzieningen in Almere Poort
onde r w i js
basisscholen
De Columbusschool
openbare basisschool
Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere
(036) 767 01 50
www.columbusschool.nl
info@columbusschool.asg-almere.nl

De Droomspiegel
katholieke basisschool 			
voor daltononderwijs
Marco Poloroute 60, 1363 LA Almere
(036) 540 60 60
www.droomspiegel.nl
info@droomspiegel.nl

De Europaschool
openbare basisschool
Nederlandhof 3, 1363 DC Almere
(036) 711 28 69
www.europaschool.asg-almere.nl
info@europaschool.asg-almere.nl

De Kleine Wereld
oecumenische basisschool 		
voor daltononderwijs
Nederlandhof 5, 1363 DC Almere
(036) 767 02 40
www2.de-kleine-wereld.nl
j.koot@de-kleine-wereld.nl

voortgezet onderwijs
Het Arte College
kunst en cultuur: 			
vmbo kb, vmbo tl, havo, vwo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere
(036) 767 07 00
www.artecollege.nl
info@artecollege.nl

Baken Poort
mavo en havo
Nederlandhof 5, 1363 DC Almere
(036) 845 23 00
www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

Het Groenhorst College
groen: vmbo bb kb gl tl en mbo
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
(036) 547 72 00
www.almere.groenhorstcollege.nl
info.almere@groenhorstcollege.nl

International School Almere
public, English language,
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA Almere
(036) 845 35 00
www.internationalschoolalmere.nl
info@internationalschoolalmere.nl

hoger onderwijs

De Poort

CAH Almere

montessori basisschool
Slowakijehof 1, 1363 BD Almere
(036) 536 99 91 / 06-274 029 17
www.montpoort.nl
school@montpoort.nl

christelijke agrarische hogeschool
Heliumweg 61, 1362 JA Almere
(036) 525 00 00
www.cahalmere.nl
info@cahalmere.nl
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O P VA N G
kdv en bso
BeeKidzzz
Duitslandstraat 108, 1363 BG Almere
(036) 536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl

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

Kids Stories
Minervasingel 5, 1363 ZJ Almere
06-113 171 70 / 06-160 466 07
www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

Kiki Nous
Slowakijehof 1, 1363 BD Almere
(036) 848 68 26
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

KinderCentrumAlmere
kdv De Boerderij / bso De Hooiberg
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB Almere
(036) 841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

Kindercentrum Le Petit
Monacostraat 50B, 1363 CG Almere
(036) 536 94 28
www.thelittlepony.nl
info@thelittlepony.nl

ALMERE POORT
Gamma Almere Poort
Editiestraat 20
1321 NG Almere
www.gamma.com
(036) 536 66 55

Gebouw MediaPlaza, Katernstraat 11, 1321 NC Almere, tel. 06 22 36 35 45.

op zondag open
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Kinderkwartier Villa Toon
Polenstraat 84, 1363 BB Almere
(036) 536 99 70
www.villatoon.nl
info@villatoon.nl

De Kleine Wereld
David Livingstonestraat 121, 1363 LC Almere
(020) 412 06 33
www.dekleinewereld.nl
info@dekleinewereld.nl

KomKids Quality Centre
Transistorstraat 60,1322 CG Almere
(036) 711 11 30
www.komkids.nl
qualitykids@komkids.nl

Partou
• Columbuseiland
Marco Poloroute 56
• Koning Eik
	Nederlandhof 5
• Merlijn
Marco Poloroute 60
• Schateiland
Slowakijehof 1
• Theaterkater
	Nederlandhof 3

gastouderopvang

dierenartsen

Child Care Gastouderbureau

Dierenziekenhuis Almere

Cyclopenstraat 14, 1363 TD Almere
(036) 521 35 55
www.childcare-almere.nl
info@childcare-almere.nl

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

Gastouderopvang Almere Poort
Hanumanpad 5, 1363 XB Almere
(036) 841 39 94
www.gastouderopvangalmerepoort.com
velde68@hotmail.nl

Taly’s Kindercentrum
Roald Amundsenstraat 166
1363 KH Almere
(036) 524 42 24
www.talyskindercentrum.nl
info@talyskindercentrum.nl

peuterspeelzaal
Kleine Columbus
Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere
(036) 527 85 27
www.deschoor.nl
peuters@deschoor.nl

(020) 398 61 11
www.partou.nl
klantvan@partou.nl

Taly’s bso
Roald Amundsenstraat 166
1363 KH Almere
(036) 524 42 24
www.talyskindercentrum.nl
info@talyskindercentrum.nl

a r tsen
huisartsen
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
(036) 545 43 90
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

uk europa
Nederlandstraat 86, 1363 DB Almere
(036) 536 93 07
www.uk.nl
uk-europa@uk.nl

Mannen geven zich bloot
Kalender 2012

Huisartsenpraktijk Homerus
Odinstraat 1-5, 1363 WL Almere
(036) 539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl

Medi-Mere Poort
Duitslandstraat 104, 1363 BG Almere
(036) 532 99 88
www.medi-mere.nl
poort@medi-mere.com
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ART Fysio
Odinstraat 7, 1363 WL Almere
(036) 536 90 67
www.artfysio.nl
info@artfysio.nl

Baby & Borst
baby- en borstvoedingscentrum
Argonweg 74, 1362 AD Almere
(036) 536 16 00
www.babyenborst.nl
info@babyenborst.nl

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

De Caleidoscoop
coaching & therapie voor kinderen
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
(036) 545 43 70
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

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

Logopediepraktijk Almere		
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB Almere
(036) 536 92 48		

Nathalie Jansen

tandartsen

praktijk voor massage en ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG Almere
06-133 986 70

Tandzorg Op Maat Almere Poort

Oefentherapie Almere Poort

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3
1363 BG Almere
(036) 539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl

oefentherapie Mensendieck
James Cookroute 116, 1363 KG Almere
(036) 785 11 62
www.oefentherapiealmerepoort.nl
info@oefentherapiealmerepoort.nl

Opbrengst voor Pink Ribbon

Een initiatief van de fotografe Pauli Langbein
uit Almere. De totale opbrengst gaat naar
Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet in
de strijd tegen borstkanker. De kalender is in
Almere Poort te koop voor m,. 10 bij Klondyke
Boeken, Europalaan 816. Voor bestellen of
info: www.mannengevenzichbloot.weebly.com

O V E RI G E Z O R G

Zorg naar uw wens
Tcap
Homeruslaan 100, 1363 TA Almere
(036) 536 90 79
www.tcap.nl
info@tcap.nl

thuiszorg, ook particulier
Hongarijehof 18, 1363 CC Almere
(036) 848 97 37
www.zorgnaaruwwens.nl
info@zorgnaaruwwens.nl
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WONEN
woonvormen
Het Kwartier
woonlocatie voor mensen met hersenletsel
of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB Almere
tel. (036) 536 93 90
www.interaktcontour.nl
info@interaktcontour.nl

Het Poorthuis
Stichting Josia – woongemeenschap,
opvang jongeren, wijkcentrum
(036) 535 62 13 / 06-133 034 64
www.poorthuisalmere.nl
info@poorthuisalmere.nl

Stichting WoonMere
kleinschalige woongroep voor
jongeren met een handicap
Nederlandstraat 2, 1363 DB Almere
(036) 524 97 00
www.woonmere.nl
info@woonmere.nl

Woonzorgcentrum Vizier
kleinschalig woonproject voor
dementerende bewoners		
Duitslandstraat 5, 7, 11, 1363 BG Almere
(036) 545 43 81
www.zorggroep-almere.nl

makelaar
leukehuizen.nl
Argonweg 37, 1362 AB Almere
(036) 540 90 31 / 06-412 464 05
www.leukehuizen.nl
info@leukehuizen.nl

Hairlines by Sandra

Marina Muiderzand

Roald Amundsenstraat 170
1363 KH Almere
(036) 536 99 20
www.hairlinesbysandra.nl
info@hairlinesbysandra.nl

haven met uitgebreide faciliteiten
IJmeerdijk 4 ,1361 AA Almere
(036) 536 91 51
www.marinamuiderzand.nl
info@marinamuiderzand.nl

Kapsalon Poort

Sail Today

James Cookroute 159, 1363 KE Almere
06-517 493 49
www.kapsalonpoort.nl
kapsalonpoort.nl@gmail.com

catamaranzeilschool
IJmeerdijk 16, 1361 AA Almere
(036) 53 696 27
www.sail-today.nl
info@sail-today.nl

Kapsalon La Sherise
Cyclopenstraat 19, 1363 TD Almere
06-461 113 04
www.kapsalonlasherise.nl
kapsalonlasherise@live.nl

Reflections Beauty Treatments
Roald Amundsenstraat 170
1363 KH Almere
06-551 640 47
www.beautyalmere.nl
info@beautyalmere.nl		

Total Bodycare
pedicure en manicure		
Beneluxlaan 755, 1363 BJ Almere
(036) 844 72 10
www.total-bodycare.nl
info@total-bodycare.nl

Zini hair & fun 4 kids
kinderkapper en workshops
Europalaan 848, 1363 BM Almere
(036) 536 99 38
www.zini.nl
almere@zini.nl

AR Haar & Nagelzorg
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
(036) 536 98 09 / 06-212 107 35
www.ar-haarzorg.nl
info@ar-haarzorg.nl

Club Kappers
Europalaan 804, 1363 BM Almere
(036) 820 02 90
www.clubkappers.nl
almerepoort@clubkappers.nl

CY-Style Hair & Beauty
Argonweg 52, 1362 AC Almere
(036) 549 81 71 / 06-417 789 01
www.cy-style.nl

Basketbalvereniging 			
Almere Pioneers
Centrum voor Top & Breedtesport
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere
(036) 545 84 58
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl

creatief
Cakes and Bites
bijzondere taarten en workshops
Argonweg 50, 1362 AC Almere
06-236 951 35
www.cakesandbites.nl
cakesandbites@hotmail.nl

Crazy Beads
kinderfeestjes en workshops 		
sieraden maken
Vishnuplantsoen 9, 1363 XD Almere
06-414 656 64
www.crazybeads.nl
crazybeads@upcmail.nl

KindercASLa
Robert Scottpad, 1363 BZ Almere
(036) 536 9780
voor rondleidingen en activiteiten zie:
www.kindercasla.nl
info@kindercasla.nl

recreatie
Buurtcentrum Amerika

Centrum voor Top & Breedtesport
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere
(036) 545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

De Schoor, welzijnswerk Almere
Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere
(036) 527 85 27
amerika@deschoor.nl
voor activiteiten zie:
www.deschoor.nl
Zie pagina 13 voor een overzicht van de
activiteiten in het buurtcentrum.

watersport

Viplounge

Volleybalclub Allvo

Kanokay
WIJZIGINGEN OF TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst
kunt u doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl

stichting ter bevordering van
de sloeproeisport in Almere,
trainingen bij Marina Muiderzand
06-407 365 07
www.sloeproeienalmere.nl
stichting@sloeproeienalmere.nl

educatief
V RI J E T I J D
sport

VERZORGING

Stichting Sloeproeien Almere

verhuur kano’s en kajaks, kajakfitness
IJmeerdijk 4 ,1361 AA Almere
(036) 537 53 23 / 06-513 755 82
www.kanokay.nl
kanokay036@gmail.com

in het Arte College, voor iedereen
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere
(036) 767 07 99
kijk voor het programma op:
www.viplounge.nu
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HORECA
De Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
06-382 201 14
www.broodjesbar-almere.nl
info@broodjesbar-almere.nl

Cafetaria De Heerlijkheid
Europalaan 800-802, 1363 BM Almere
(036) 841 73 09
www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

Cafetaria Juma
Slowakijeplaats 1, 1363 BC Almere
06-557 319 02
info@cafetariajuma.nl

Hikari
Japanse specialiteiten, take away
Slowakijeplaats 2, 1363 BC Almere
(036) 841 31 83

Voor Pampus		

Internet Zonwering

Marinaweg 4, 1361 AC Almere
(036) 536 90 61
www.voorpampus.nl
info@voorpampus.nl

Europalaan 812, 1363 BM Almere
023-529 00 67
www.internetzonwering.nl
info@internetzonwering.nl

Warung Mere

Jeniffers Bloemen

snackbar Javaans Surinaams		
Europalaan 922, 1363 BM Almere
(036) 536 92 78 		

Europalaan 818, 1363 BM Almere
(036) 844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl
info@jeniffersbloemen.nl

w i nke l s
food
Albert Heijn
Hongarijeplaats 2, 1363 CA Almere
(036) 536 99 80
www.ahalmerepoort.nl
info@ahalmerepoort.nl

Fijnbakkerij Bouman
Ottoman Taste
Turkish & mediterranean cuisine
bezorgen, afhalen, catering
Europalaan 832, 1363 BM Almere
(036) 536 94 69
www.ottomantaste.nl

brood, banket en kinderfeestjes
Europalaan 808, 1363 BM Almere
(036) 536 92 33
www.fijnbakkerijbouman.nl
fijnbakkerij@gmail.com

De Morgenstond
Poortdok		
IJmeerdijk 1a, 1309 BA Almere
(036) 536 99 59
www.poortdok.nl / info@poortdok.nl

brood, banket en digivlaai
Europalaan 840, 1363 BM Almere
(036) 536 99 97
www.digivlaai.nl

Sail Today – Beachclub

Versmarkt

IJmeerdijk 16, 1361 AA Almere
(036) 53 696 27
www.sail-today.nl / info@sail-today.nl

Europalaan 838, 1363 BM Almere
(036) 536 99 99
www.versmarktshop.nl
info@versmarktshop.nl

Klondyke Boeken
Europalaan 816, 1363 BM Almere
(036) 536 90 99
www.klondyke.nl
winkel@klondyke.nl

Meeuwsen
parfumerie drogisterij
Hongarijeplaats 4, 1363 CA Almere
(036) 536 99 77
www.drogisterijmeeuwsen.nl

Philippo Almere
webwinkel en showroom voor
keukens en keukenapparatuur
Xenonstraat 78, 1362 GG Almere
(036) 536 65 36
www.philippo-almere.nl
info@philippo-almere.nl

BANK
Rabobank
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB Almere
(036) 548 88 88
www.rabobank.nl
info@almere.rabobank.nl

ThaiFood2Go
Thorstraat 1 (Ithaka)
1363 WM Almere
(036) 841 61 94 / 06-835 606 06
www.thaifood2go.nl

non-food
Benzel
meubels en accessoires
Argonweg 57, 1362 AC Almere
06-147 325 76
www.benzel.nl
ben@benzel.nl			

Bike Care Plus
verkoop, reparatie, ophaalservice
Argonweg 76, 1362 AD Almere
(036) 536 69 33
www.bikecareplus.nl
info@bikecareplus.nl

Bloemen in Huis
Xenonstraat 89, 1362 GH Almere
(036) 534 74 82
www.euroflorist.net
info@bloemeninhuis.nl
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G e m eente en po l i t i e
Aanspreekpunt gemeente
voor bewonersvragen
Anja de Graaff
14 036 (tijdens kantooruren)
info@almere.nl
spreekuur: donderdagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur in de bouwkeet
aan de Castorstraat

Wijkagenten Almere Poort
Manon Althof en Pieter Roeters
0900-8844
spreekuur: woensdagmiddag
van 14.00 - 15.00 uur in de bouwkeet
aan de Castorstraat

A fva l en m i l i e u

Gamma Almere Poort

Recyclingperron Almere Poort

Editiestraat 20, 1321 NG Almere
(036) 536 66 55
www.gamma.com

Argonweg 81
1362 AD Almere
open: ma-za 9.00-17.00 uur

ZorgSCALA

Dagboek van een huisarts

Duitslandstraat 104
1363 BG Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88
www.dokternodig.nu

Medi-Mere is een moderne, dynamische
huisartsenpraktijk en wij staan garant voor
professionele en persoonlijke zorg. U ervaart bij
ons het intieme en vertrouwelijke karakter van
de apotheekhoudende huisartsenpraktijk in een
modern jasje. Ons team met twee vaste huisartsen
Sharda Das en Rob Dreissen staat voor u klaar.

Wie vindt u ook in Medi-Mere?
Apotheek
Fysiotherapeuten
Verloskundigen
Diëtisten
Praktijkverpleegkundige zorg
Psychologische zorg

036 - 522 99 91
036 - 532 11 22
036 - 540 02 66
0320 - 239 223
036 - 532 99 88
036 - 232 99 88

Wat biedt Medi-Mere nog meer?
• Telefonisch continu bereikbaar
van 08.00 tot 17.00 uur
• Avondspreekuur
• Allergie-spreekuur
• Wratten-spreekuur
• Bloedafname
• Hartfilmpje, longfunctie en gehoortest
• Complete reisadvisering en vaccinaties
• Uitgebreide kleine chirurgische verrichtingen
• Overgewichtsbegeleiding
• Medicatie ook af te halen bij Albert Heijn
(dus ook in het weekend en avonduren)

Eén van de laatste nazomerse
dagen, het wordt vast niet druk.
Bij binnenkomst in de praktijk
aan de Duitslandstraat 104 heeft
iedereen een glimlach op zijn
gezicht. Ik wou dat ik de zomer
aan iedereen kon voorschrijven.
Mij maakt het in ieder geval altijd een stukje blijer.
De wachtkamer is vol, een gezellige drukte. Manouk
(doktersassistente) is druk bezig om bloed af te nemen. Gelach komt uit de kamer van Remco (praktijkverpleegkundige), die bezig is iemand te motiveren
om te stoppen met roken. De geluidsgolven van de
echo in de kamer van Manon (verloskundige) zorgen
voor hele blije ouders.
Ik begin met mijn spreekuur – keelpijn, hoesten, pijn
in de knie. Opeens hoor ik tussendoor dat meneer
Jansen er direct aankomt. Hij heeft voor de eerste
keer pijn op de borst sinds een paar dagen. Niet veel
later arriveert hij en wordt meteen door Manouk opgevangen in de behandelkamer. Hij moet zijn verhaal
vertellen. De pijn zit links, hij is misselijk, zweterig en benauwd. Hij vertelt zijn oude huis nog niet
te hebben verkocht terwijl zijn nieuwe alweer af is.
Dit geeft behoorlijk wat stress. Hij piekert en slaapt
slecht. Intussen wordt er een hartfilmpje gemaakt.
Als ik erbij kom, zie ik een grauwe, angstige meneer.
Na alles te hebben nagekeken is het duidelijk. Dit is
niet pluis. Hij krijgt medicijnen, zuurstof en een infuus. Ik probeer hem en zijn vrouw uit te leggen wat
er gaat komen, want hij moet naar het ziekenhuis.
Nog geen twintig minuten later wordt hij door een
ambulance opgehaald.
In de wachtkamer klinkt behoorlijk wat geroezemoes.
Iedereen moet langer wachten. Alles loopt een beetje
uit. Maar niemand klaagt. Op dat moment beseft iedereen dat ze liever langer wachten dan iets ernstigs
hebben. Eigenlijk ben ik best trots, dat iedereen op
de praktijk zo adequaat heeft gehandeld maar ook
omdat iedereen in de wachtkamer zo begripvol was.
En terwijl ik weer begin met mijn spreekuur, zie ik
de opgeluchte gezichten. “Gelukkig heb ik iets heel
simpels, dokter”. Het is even hard doorwerken om de
tijd een beetje in te halen.
Terwijl ik naar de wachtkamer loop, hoor ik Manouk
de patiënten een cappuccino aanbieden. Remco (fysiotherapeut) komt fluitend binnen. Hij heeft alle
commotie gemist. Ik zal hem wel bijpraten, want
vanavond hebben we allebei avondspreekuur.
Voor de geruststelling wil ik nog even toevoegen dat
meneer Jansen inmiddels volledig is hersteld.
Sharda Das, huisarts n
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Duitslandstraat 3
1363 BG Almere
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
Amstelveenstraat 4
1324 RJ Almere
036-548 56 40
info@tomalmerestad.nl
www.tandzorgopmaat.nl

Wij doen er alles aan om u op uw gemak te stellen.
Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk, evenals een
goede (mond)hygiëne en preventie.
Tandzorg Op Maat is een jonge groepspraktijk van tandartsen
en mondhygiënisten. In Almere Poort vindt u ons in
gezondheidscentrum Vizier en in Almere Stad in De Schakel.
*deze aanbieding geldt alleen voor cliënten ouder dan 18 jaar
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ZET JE DROOMHUIS
NIET LANGER
IN DE KOELKAST!
Groots wonen voor een kleine prijs in Almere Poort
Op één van de fraaiste plekken in Almere Poort worden 16 riante woningen aan de stadsgracht
gerealiseerd. De centrale ligging in de Randstad en de goede bereikbaarheid van Amsterdam en
Amersfoort maakt Y AM Home tot een parel. Ook voor jou is deze woning nu binnen handbereik,
wij begrijpen waarmee je te maken krijgt bij de aankoop van een woning. Daarom bieden we
service op maat, zoals een Overbruggingsgarantie of de Y AM Koop Zeker regeling, waarbij
wij o.a. de makelaarscourtage betalen van je huidige woning.
Interesse... Neem vrijblijvend contact op met de makelaar of schrijf je in op de website.
Woonoppervlakte van 148 m2 tot 168 m2
Tuin op het zuiden
Uitbreidingsmogelijkheden

6 slaapkamers
Prijzen vanaf € 245.000,- v.o.n.
Service op maat!

* Vraag naar de actievoorwaarden bij de makelaar.

AMHOME.NL

T 036 - 533 00 77
E i.wilhelmus@vanderlinden.nl
www.vanderlinden.nl

T 036 - 538 32 03
E nieuwbouw@vanwestrhenen.nl
www.vanwestrhenen.nl

