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Levensproblemen kun je maar
het beste aanpakken...
Binnenkort opent in Almere-Poort, in het gebouw van
gezondheidscentrum Vizier, de praktijk voor gestalttherapie
van Petra Bouwman en Theo Gielis
Praktijk voor
Gestaltpsychotherapie
Almere

Bij:
• problemen in je relatie
• moeilijkheden op je werk
• last van je lichaam
• rouw die niet overgaat
• radeloosheid wegens een lastig kind
• of andere levensproblemen

kunnen wij je ondersteunen volgens de methode van de gestalten de haptotherapie. Maak een (kennismakings-) afspraak!
Petra Bouwman

Theo Gielis

tel. 06.307 83 937

tel. 06.215 26 926

pmbouwman@gmail.com

mgielis@gestaltpraktijk-almere.nl

www.gestaltpraktijk-almere.nl

www.gestaltpraktijk-almere.nl
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Gestalt- en haptotherapie wordt
meestal gedeeltelijk vergoed
door de ziektekostenverzekering.
Verwijzing door een huisarts is
niet nodig.

hallo almere poort
4 I Kunstenaar in de wijk

Kunstenaar Kees de Kloet
aardt in het Homeruskwartier

Wentelen in feelgood aanbod
Mijn tweede winter in Almere Poort
was toch al minder kaal dan de eerste. Ik herinner me nog hoe de wind
gierde over de kale sneeuwvlakte
voor mijn deur. Nova Zembla noemden we het. Nu zijn er huizen gebouwd, de straat is aangelegd en er
is een prachtig speelveld. Ook in de
andere wijken gebeurt er van alles. De ene na de andere
zaak opent zijn deuren. Je hoeft voor steeds minder dingen het stadsdeel uit. We hebben onze eigen sportschool,
om de calorieën die we tot ons nemen bij de vele eetgelegenheden en bakkers te verbranden. Er wordt van alles
georganiseerd. Je kunt van open coffee via kookcafé naar
netwerkborrel. In de tijd die je bespaart omdat je niet
meer voor van alles Almere Poort uit hoeft. En mocht je
toch somber gestemd zijn, zo aan het eind van de winter, dan kun je je hier wentelen in het feelgood aanbod.
Bezoek één van de tien kapsalons die Almere Poort rijk
is. Laat je tanden weer mooi glad en wit maken door
de mondhygiënist. Droom weg in een heerlijke ontspannende massage. Pak de sauna bij de fitness. Neem een
bloemen-abonnement. Geldkrapte? Zoek dan uit wat er
gratis is of voordelig, en wat vergoed wordt door de ziektekostenverzekering. Het zal je verbazen hoeveel er nog
te doen is met een smalle beurs. Ikzelf begin inmiddels
weer een beetje op bovenstaande foto te lijken. Ergens
wel jammer, want ik werd na het verschijnen van het
eerste nummer van PoortNieuws helemaal niet herkend.
En dat was wel zo rustig. Maar sla nu gauw om voor
een heleboel leesplezier en tips voor de beste hotspots in
Almere Poort.
Suzan Breedveld, uitgever n
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kunstenaar in de wijk

Kunstenaar Kees de Kloet
aardt in het Homeruskwartier
Sinds april 2011 is Almere Poort met Kees de Kloet een kunstenaar rijker. Na met plezier lange tijd in Maarssen en in Engwierum, een dorp in Friesland, gewoond te hebben, hadden hij en
zijn vrouw Inkie hun zinnen gezet op Almere. Zij kozen voor Almere vanwege de grote vrijheid bij het bouwen van een huis.
Als je bij hen binnenstapt, begrijp je
meteen waarom. Hun huis is eigenlijk
ook een kunstwerk. Kees heeft het zelf
ontworpen. De straatkant komt heel gesloten en donker over. Maar de achterkant, die vrijwel alleen uit grote ramen
bestaat, laat een zee van licht binnen. Dit
zijn precies de tegenstellingen die Kees
in zijn werk graag gebruikt.
Oase van rust
Alle woonvertrekken zijn beneden. Het
atelier en andere werkruimtes zijn boven, te bereiken via een rechte, open
trap. De trap bestaat enkel uit traptreden,
die tussen twee muren zijn gemonteerd.
Dit geeft een heel ritmisch effect en ook
dat is terug te zien in veel werk van Kees.

Kijk je vanaf de bovenverdieping, die als
een vide in het huis zweeft, naar buiten
door de grote ramen achter, dan zie je
alleen het water. Iedere dag, elk moment,
ziet het water er anders uit – van stil
spiegelend of kalm kabbelend tot woest
golvend. Het is rustgevend en laat veel
aan de fantasie over. In Friesland hadden
Kees en Inkie een weids uitzicht over de
akkers. Hier wonen ze aan het water en
kijken uit op het Homeruspark, een oase
van rust midden tussen allerlei huizen en
bedrijvigheid in het Homeruskwartier.
Veelzijdig
Kees is een veelzijdig kunstenaar. Hij
maakt beelden door ze uit te hakken uit
steen, maar soms ook door ze in vuur te

De huiskamer met uitzicht op het Homeruspark
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Kees bij een beeld van zijn hand

bakken van klei. Hij werkt met metaal,
met teer, met hout en papier, met grafiet,
oilstick en drukinkt. Hij bindt zelf boeken. Heel ambachtelijk.
Eigen manier
Kees groeide op in de Krimpenerwaard
met de geur van veen, pek en roestig
ijzer en de spiegeling van stilstaand water. Deze elementen zijn onlosmakelijk in
zijn werk verweven.
Na de kunstacademie in Den Haag,
waar hij onder meer les heeft gehad van
Carel Visser, volgde hij nog de eerste
graads lerarenopleiding beeldende vorming en kunstgeschiedenis in Amsterdam. Beide opleidingen rondde hij met
succes af, maar, vertelt hij: “Ik deed altijd wel alles op mijn eigen manier. Waren we bijvoorbeeld allemaal het duinlandschap aan het tekenen – hoe breng
je zoiets in beeld op het platte vlak? –
dan viel mijn oog op het helmgras en
beperkte ik mij tot de lijfelijke ervaring
van groei en wind”.
Drie maal drie
Het is frappant hoe ritme niet alleen zijn
werk typeert maar ook zijn privéleven.
Kees en zijn vrouw kregen drie dochters
die ook elk weer drie kinderen kregen.
Ze zijn dus trotse grootouders van negen
kleinkinderen, die allemaal graag over de
vloer komen. Het zou mij niet verbazen
als er straks zevenentwintig achterkleinkinderen geboren worden!

Ommezwaai
In 1992 kwam er door bezuinigingen op
het onderwijs een einde aan zijn leuke
baan aan de opleiding voor leraren beeldende vorming. Als rite de passage liep
hij van Utrecht naar Santiago de Compostella. Zo liet hij dertig jaar onderwijs
achter zich. Na 2500 kilometer te voet
langs eeuwenoude pelgrimswegen kon
hij de wereld wel weer aan.
Als jonge student op de academie had
hij niet het plan gehad om alleen maar
les te gaan geven. Hij zou daarnaast
als vrije kunstenaar in zijn atelier gaan
werken. Het liep anders. Dertig jaar lang
ging vrijwel alle creativiteit in zijn lessen zitten. Het combineren van school
en atelier bleek moeilijk en bleef beperkt
tot vakantieperiodes. “Maar”, dacht Kees
toen zijn vakgroep werd opgeheven, “Na
dertig jaar lesgeven kan ik als het meezit
nog dertig jaar in mijn atelier werken!”.
Al terugkijkende, heeft deze wel zeer
vroege uittreding – Kees was net vijftig –
hem juist de kans gegeven zich verder te
ontwikkelen en zijn werk als kunstenaar
te intensiveren.
Van Amsterdam tot New York
Inmiddels bevindt zijn werk zich in vele
particuliere collecties en bij publieke instellingen van Groningen tot Maastricht
en van Amsterdam tot New York. Werken

De traptreden tussen twee muren

Een blik in het atelier, met uitzicht op de straatzijde

die niet verkocht zijn, hebben een mooie
plaats gekregen in huis en Kees is blij
ze bij zich te mogen houden. Kees werkt
veel in series, om alle aspecten van een
bepaalde vorm te kunnen onderzoeken.
Zo’n serie bestaat bijvoorbeeld uit twaalf
panelen, of achttien kistjes met objecten
erin. Als er dan één of twee werken uit
een serie worden verkocht, is de serie
niet meer compleet en ergens vindt Kees
dat jammer.
Kees: “Soms vertelt de koper een heel
bijzonder verhaal over wat hij in het
werk ziet of wat het voor hem betekent.
Dat is het leuke van abstracte werken.
De kunstenaar heeft wel een idee, maar
de toeschouwer heeft zijn of haar eigen
beleving”.
Bijzondere band
Kees krijgt naast zijn vrije werk ook opdrachten van particulieren, bedrijven, instellingen en de overheid. Zo werd hem
gevraagd een penning te maken voor een
tentoonstelling. Kees: “Ik had helemaal
niks met penningen. Maar ik heb het op
mijn manier aangepakt. Het resultaat is
niet echt een typische penning geworden, maar een handzaam object. Het zijn
twee losse delen die in elkaar schuiven
en op verschillende manieren ten opzichte van elkaar te plaatsen zijn”. En
toen zijn galeriehouder, met wie hij een
bijzondere band had, twee jaar geleden
overleed, bleek dat het diens wens was
dat Kees zijn gedenksteen zou maken.

Een moeilijke maar eervolle opdracht. Ga
er maar eens aan staan. Maar zoals altijd
dook hij in de materie en vond hij ook
hiervoor een vorm.
Kees heeft niet één duidelijke inspiratiebron. Wel zijn er raakvlakken, is er
sprake van herkenning en bevestiging.
Zoals in de sobere eenvoud van Zen en
het stevig op de aarde staan van Romaanse architectuur. Bach en de doorgaande beweging in minimal music.
Kees: “Een werk is goed als je het idee
hebt dat het er altijd al was, maar het
tegelijkertijd helemaal van nu is”. Net als
Almere Poort eigenlijk.
Redactie n

www.keesdekloet.nl
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Turkse en Italiaanse keuken
gaan prima samen
Het is alweer ruim een jaar geleden dat Alper en Derya Bulduk
hun mediterraanse restaurant ‘Ottoman Taste’ aan de Europalaan openden. Inmiddels is er veel veranderd. En veel constant
gebleven. Alper legt uit hoe de vork in de steel zit.

Alper heeft een drukke agenda. We proberen al maanden dit interview te doen,
maar steeds kwam er iets tussen. Vandaag echter, kunnen zelfs sneeuw en
ijs ons niet dwarsbomen. Precies op de
afgesproken tijd komt Alper binnengesneld en meldt dat hij een half uur de tijd
heeft. Ik zet de stand op ‘turbo’.

Alper en Derya zijn ‘tweede generatie’
Turken. Alpers vader kwam in 1974 als
gastarbeider vanuit Ankara naar Amsterdam, waar Alper geboren en getogen
is. Alper is geheel tweetalig. Alper: “Ik
voel me een wereldburger. Ik heb veel
van de wereld gezien, zes maanden in
Los Angeles gewoond en ik weet dat ik

me overal thuis kan voelen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ik graag in Turkije
kom. Het is het gemak van het bekende,
maar het is ook een heel veelzijdig land.
En ik houd van lekker eten. Daarom is
Italië dan ook mijn tweede favoriet”.
Dit is precies wat je in Ottoman Taste terugvindt – de Turkse en Italiaanse
keuken. Alper: “Die keukens gaan prima
samen! Beide maken veel gebruik van
olijfolie, tomaten, aubergines, kazen,
deegwaren en pasta’s”. Sterker nog, de
pizza heeft zijn oorsprong in het Ottomaanse rijk. De pizza diende eigenlijk als
‘bord’ voor het eten dat erop ligt. Denk
maar aan de ronde vorm van Turkse
broden. Eigenlijk past het helemaal in de
tegenwoordige geest van duurzaamheid,
zo’n eetbaar bord.
De kracht van Ottoman Taste zit hem
juist in de combinatie. Alper: “Het gebeurt niet zelden dat er van een gezin de
één een pizza wil en de ander liever een
dönerschotel en de derde misschien een
frietje. Dat kan allemaal bij ons. De pizza’s en de döner kebap lopen beide even
goed. Per dag gaan er twee staven döner
doorheen – één met kippenvlees en één
met kalfsvlees.
We besteden aan beide productgroepen evenveel aandacht. We gebruiken
verse producten van goede kwaliteit. Het
vlees komt uit Nederland. De kaas op de
pizza is honderd procent mozzarella. Het
pizzadeeg maken wij zelf op ambachtelijke wijze, met verse olijfolie. Onze kok,
Musti, heeft stage gelopen in Italië, hij
is een volleerd pizzakok”. Maar hij snijdt
met evenveel gemak de döner kebap.

A C T I E*
Turkish & Mediterranean Cuisine

Wij bezorgen ook
tot aan uw deur!

036-536 94 69

Al onze pizza’s met
Italiaanse bodem worden
ambachtelijk vers bereid
met 100% mozarellakaas
en verse olijfolie.

DINSDAG
PIZZADAG
2e pizza 50% korting

WOENSDAG
D Ö N E R DAG
broodje döner 9 3,-

*deze actie geldt tot 31 maart 2012
en is niet geldig i.c.m. etenbestelsites.

Ottoman Taste | Pizzeria & Döner | Europalaan 832 | Almere Poort | www.ottoman.nu
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recept

Dit smakelijke Turkse gerecht is niet moeilijk om te maken en de ingrediënten
zijn in Almere Poort te vinden! De dikke soort bulgur is durumtarwe. Je koopt
het gedroogd in een zak, net als rijst. Deze bulgur vind je bij de Versmarkt aan
de Europalaan, evenals de speciale dunwandige groene paprika’s.

Snijd de kapjes van de paprika’s eraf en
bewaar deze. Snijd het binnenste deel
met alle pitjes van de paprika los en haal
het eruit. Dit kan in de groenbak.
Meng in een kom de bulgur, 2 eetlepels
tomatenpuree, het gehakt en de chilipeper, zwarte peper en zout (naar smaak).
Voeg ook de gesneden peterselie, uien
en tomaat toe, evenals 2 eetlepels olie.
Kneed het mengsel goed.
Ingrediënten:
• 200 gram dikke bulgur
• 8 groene paprika’s (kleine, dunwandige
paprika’s, speciaal voor dolma)
• 1 tomaat
• 1 ui (middelgroot)
• 1 bosje peterselie
• 1 klein blikje tomatenpuree
• 150 gram gehakt
• olijfolie of zonnebloemolie
• chilipeper, zwarte peper en zout
• 300 ml gekookt water

Vul met behulp van een lepel de paprika’s met het mengsel. Zet de paprika’s
rechtop in een pan. Plaats de kapjes er
bovenop.
Doe in een andere pan 2 eetlepels olie,
1 eetlepel tomatenpuree en 300 ml gekookt water. Roer dit door, breng dit aan
de kook en laat het even koken op laag
vuur. Giet deze saus over de paprika’s in
de andere pan en zet nu deze pan op het
vuur. Leg een bord omgekeerd op de gevulde paprika’s in de pan. Dit voorkomt
dat de vulling eruit komt. Doe het deksel
op de pan en beng het aan de kook. Zet
dan het vuur laag en laat het een half
uur zachtjes doorkoken.

www.versmarktshop.nl

Bereiding:
Doe de bulgur in een zeef en spoel deze
schoon onder de kraan.

Heel IJBURG en ALMERE POORT bezorgen

GRATIS !!!

Snijd de tomaat, de ui en een aantal
takjes peterselie in stukjes.

Afiyet olsun = eet smakelijk!

Vandaag besteld morgen in huis

Bij een bestelling boven € 20,-

Voor uw dagelijkse verse groente,
fruit en levensmiddelen.

Betaal online
Openingstijden:
ma-za 9.00 -19.00 uur
zo
10.00 -18.00 uur

met IDEAL en of CONTANT

Dezelfde prijzen als in de winkel

Wij bezorgen
aan huis.
Maandagook
t/m Zaterdag:
van 08:00 tot 19:00 uur, Zondag: van 10:00 uur tot 18:uur.
Levering dezelfde dag.
Vanaf E 20 geen bezorgkosten.

T: +31 (0)20 416 55 90, E: info@versmarktshop.nl

www.versmarktshop.nl
u
bestelt el
b
a
t
r
o
f
com
e
z
n
o
via
op
websh

Bij inlevering van deze
coupon ontvangt u
bij ons 10% korting op
uw boodschappen.

Heel IJBURG en ALMERE POORT bezorgen

GRATIS !!!

www.versmarktshop.nl • Europalaan 838 • 1363 BM Almere • 036-536 99 99

Vandaag besteld morgen in huis

Bij een bestelling boven € 20,-
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Betaal online met IDEAL en of CONTANT

614 53 63

Redactie n

Gevulde paprika met bulgur

+31 (0)20 614 53 63

Het populaire gerecht ‘kapsalon’ – een
aluminium bakje met döner, patat, sla,
tomaat, knoflooksaus en sambal, met
kaas eroverheen – heeft zijn oorsprong
in Rotterdam. Een kapper bestelde regelmatig deze combinatie bij een shoarmazaak en anderen gingen het ook bestellen. Omdat het nog geen naam had,
vroeg men om ‘kapsalon’. De eigenaar
van de shoarmatent zette het op de kaart
en na een paar jaar had het zich door de
hele randstad verspreid.
Alper: “Met andere gerechten was het
even aftasten wat er goed loopt. We hebben een aantal Turkse specialiteiten geschrapt, en daarvoor in de plaats lasagne
geïntroduceerd. Misschien komen er nog
andere pastaschotels bij. In het begin
hadden we ook heerlijk ambachtelijk
Italiaans ijs, maar de verkoop viel tegen.
En dan moet je gewoon de knoop doorhakken. Misschien was het nog te vroeg
voor een ijssalon. Je moet bedenken dat
het hier de eerste maanden echt uitgestorven was ’s middags. Daar hebben we
ook onze openingstijden op aangepast.
De meeste klanten komen tussen zes en
acht uur ’s avonds”.
Wanneer je ‘Alper Bulduk’ intypt op
google, verschijnt er een aantal indrukwekkende hits. Alper is ingenieur en runt
een evenementenbureau. Dit verklaart
zijn drukke agenda. Alper: “Ik werk vier
dagen per week vanuit mijn kantoor in
Amsterdam. Ik werk alleen in het weekend zelf mee in Ottoman Taste. En op
vrijdag is het ‘pappadag’, want ik wil ook
tijd met onze kinderen doorbrengen.
Eigenlijk hadden we het restaurant helemaal niet lang van tevoren gepland.
Het idee is spontaan ontstaan, toen we
in het Columbuskwartier kwamen wonen
en er werkelijk nog niets te eten viel. Nu
zit er in mijn familie veel expertise in
horeca, ik heb in het verleden mijn ooms
geholpen met verbouwingen en opzetten
van hun zaken in Zaandam, Purmerend
en Hilversum. En Derya heeft als boekhoudkundige bij horeca groothandels
gewerkt. Dus toen we dit mooie hoekpand in het oog kregen, werden we helemaal enthousiast en binnen twee maanden gingen we open. De eerste week was
het een compleet gekkenhuis – iedereen
kwam tegelijk en wij moesten onze weg
nog vinden. Maar de mensen waren
reuze enthousiast en dat is eigenlijk zo
gebleven!”.

Duurzame
stadswarmte
voor Almere.

Makkelijk, milieuvriendelijk
én comfortabel.
Woont u in Almere? Dan is de kans groot dat uw
woning op stadswarmte is aangesloten. Daar mag
u best trots op zijn omdat u daarmee tussen de
50 en 90% CO2-uitstoot bespaart ten opzichte van
woningen die met aardgas worden verwarmd.
Daarbij is het heel comfortabel, want stadswarmte
en warm kraanwater zijn altijd direct klaar voor
gebruik en uitstekend regelbaar. En de prijs van
stadswarmte? U betaalt niet meer dan bij een
vergelijkbare woning die met gas wordt verwarmd.

www.nuon.nl/stadswarmte

d u u r z a a m h e id

Naar verwachting zijn de warmtetransportleiding en het warmteoverdrachtstation begin mei 2012 volledig operationeel en wordt stadswarmte geleverd
aan 11.000 woningen en bedrijven in
Almere.
Bijzonder
Het WOS staat op een in het oog springende plek in de wijk, aan de toekomstige Henry Hudsonstraat. Nuon en de
gemeente Almere spraken daarom af dat
het gebouw een bijzondere uitstraling
zou krijgen en namen een architectenbureau in de arm. Het gebouw is bekleed
met matte aluminium plaatdelen. De
noordgevel is van glas, zodat een deel
van de installatie te zien is. Het gebouw
voldoet aan de hoogste eisen, onder meer
voor geluid.

Dit voorjaar treedt het Warmte Overdracht Station – afgekort
WOS – van Nuon in werking. Dit is het mysterieuze rode gebouw in het Columbuskwartier, vlakbij de dijk, dat aan één kant
een glaswand heeft en waar hijskranen met allerlei leidingen
omheen staan.
Ik weet nog dat ik, toen ik nog niet lang
in Almere Poort woonde, vanaf de bushalte ‘Columbuskwartier’ de bouw van
dit rode gebouw gadesloeg. Ik vroeg me
af wat het zou worden. Een bedrijfspand,
een supermarkt of misschien wel een
overdekt winkelcentrum? Ik fantaseerde
over welke winkels er allemaal in zouden komen. Pas maanden later werd het
mysterie opgelost en pats, daar ging mijn
winkeldroom. Toch is het interessant om
te weten wat onze rode buurman nu wél
doet!
Onder het water door
Maandenlang is er op het water gewerkt,
op een speciaal daarvoor ontworpen
ponton, om een warmtetransportleiding
van ruim acht kilometer door het IJmeer,
van Diemen naar Almere Poort te leggen. Eind november 2011 werden op dit
ponton de laatste leidingen aan elkaar
gelast en was de overkant bereikt.

Grootste van Nederland
Om de verbinding te kunnen maken aan
de kant van Almere Poort moest Nuon
nog een boring uitvoeren onder de
IJmeerdijk door. Direct achter de dijk ligt
het nieuwe warmteoverdrachtstation.
Het rode station is met een leveringscapaciteit van 180 MW het grootste warmteoverdrachtstation van Nederland. In
de zes warmtewisselaars van het station
wordt de warmte van het zeer hete water in de transportleiding overgebracht
op het water dat circuleert in het stadswarmtenet van de gemeente Almere.
Op dit moment werkt Nuon aan de
afronding van de bouw. Onder meer
worden leidingdelen vanaf de IJmeerdijkboring doorgelegd naar het warmteoverdrachtstation. De leidingen die het
station koppelen aan het warmtenet in
de stadsdelen Almere Poort en Almere
Stad zijn de afgelopen maanden al gemaakt en ingegraven.

Milieuvriendelijk
Stadswarmte is comfortabele en milieuvriendelijke warmte, afkomstig van een
warmtekrachtcentrale. De warmte komt
vrij bij het maken van elektriciteit en
kan nuttig hergebruikt worden voor het
verwarmen van woonwijken en bedrijventerreinen. Deze manier van verwarmen is goed voor het milieu, omdat er
bijna geen extra gas voor nodig is. De
woningen in Almere Poort zorgen in de
toekomst voor 90 procent CO2-reductie.
Dit komt voor het grootste deel door de
inzet van stadswarmte.
Redactie [informatie: Nuon] n

foto: Nuon

Warmte voor stadsverwarming
vanuit Diemen naar Poort
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Afvalscheiding in Almere Poort: alle ins en outs
Veel bewoners hebben drie minicontainers – de groene duobak
en de blauwe bakken voor plastic en papier. Maar in de wijken
vind je ook ondergrondse en bovengrondse afvaldepots en bij
de winkels glasbakken. Hoe zit het nu precies? En heeft het wel
nut om afval netjes te scheiden? Wij zochten het uit.
Op deze winterse dag zien de minicontainers er bijna idyllisch uit, bedekt met
een mooi laagje sneeuw. Maar het werk
van de vuilnismannen gaat gewoon door
en dat is extra zwaar in de kou. Ik heb
een afspraak met Henk Visser, die me
van alles gaat vertellen en gaat laten
zien. Hij is als adviseur afvalinzameling
van de Gemeente Almere de aangewezen
persoon voor al mijn vragen. Ik krijg een
oranje veiligheidsjas aan en we bezoeken
twee overslagplaatsen in Almere.

containers geplaatst. In een grijze kleur.
De oranje containers voor plastic waren
proefmodellen. Het is gebleken dat oranje en geel geen goede kleuren zijn, omdat ze insecten aantrekken. Plus dat deze
kleuren té veel opvallen op straat.
De bewoners van het Europakwartier
worden hierover geïnformeerd en de minicontainers zullen dan weer ingezameld
worden. Dit zal een verbetering zijn voor
het straatbeeld. En zo’n ondergrondse
container is ook minder snel vol”.

Europakwartier
Ook legt Henk uit wat de plannen zijn
voor Almere Poort: “In heel het Europakwartier komen ondergrondse afvalcontainers. Deze staan al klaar bij de
bouwkeet van de reinigingsdienst. Zodra
de vorst uit de grond is, kunnen ze geplaatst worden. Op een plaats waar geen
buizen en leidingen onder de grond lopen, wordt een kuil gegraven, waar de
betonput in wordt gehesen. Deze wordt
afgesloten met twee kleppen, die alleen
open gaan voor de container. Je kunt er
dus niet in vallen op het moment dat de
container geplaatst of geleegd wordt.
Er komen ondergrondse containers
voor restafval en voor papier. Die voor
glas komen meestal bij supermarkten, in
verband met geluidsoverlast. Voor plastic en BIO-afval (de nieuwe benaming
van GFT-afval) worden er bovengrondse

Oud papier
In de andere wijken blijft het zoals het
nu is – flats hebben ondergrondse containers en andere woningen houden hun
drie minicontainers. Lastig dat je ze ergens kwijt moet in je tuin. Henk: “De papierbak was niet verplicht, maar er bleek
heel veel animo voor te zijn. Mensen vinden het handig om hun papier droog op
te kunnen sparen en aan de weg te kunnen zetten. Voorheen ging dat met losse
dozen, bundels en tassen. De opbrengst
van het opgehaalde oud papier gaat overigens nog steeds naar basisscholen in
het stadsdeel. In Almere Poort zijn dit de
Droomspiegel en de Europaschool. Het is
de bedoeling dat de scholen voor flyers
en borden zorgen over de ophaaldagen.
Maar deze informatie is ook eenvoudig
te vinden op internet. Hier in Almere
Poort worden de ene week op donderdag
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de papierbakken geleegd en op vrijdag
de plasticbakken. En de andere week zijn
op vrijdag de duobakken aan de beurt”.
Plastic afval
We zijn aangekomen bij de overslag
voor plastic afval in Almere Buiten. We
gaan een soort loods binnen waar een
enorme berg plastic afval ligt. Henk: “Dit
wordt naar Rotterdam en naar Duitsland
vervoerd. Het wordt gesmolten en er
worden nieuwe producten van gemaakt.
Denk aan de zwarte paaltjes die je weleens ziet. Er bestaan ook parkbanken en
picknicktafels van dit materiaal. Heel hip
en milieubewust. We proberen zoveel
mogelijk te recyclen en niet te downcyclen. Recyclen wil zeggen dat je van de
grondstof weer hetzelfde product maakt.
Bij downcyclen is er sprake van een degradatie.
Het is leuk dat je hier bij de overslag
zelf kunt zien dat de Almeerders erop
vooruit gegaan zijn, voor wat betreft de
inzameling van plastic afval. Toen dit
net geïntroduceerd was, wisten de mensen nog niet precies wat er wel en niet
in de plasticbak mag. Je ziet nu met één
blik op de berg opgehaald plastic die hier
ligt dat er nog maar weinig dingen bij
zitten die er niet in horen”.
Duobakken
Een positief verhaal dus. Nu wil ik horen
hoe we scoren wat betreft de duobakken.
Helaas krijgen wij, bewoners van Almere
Poort, daar nog geen ‘ruim voldoende’
voor. Henk: “Het is altijd moeilijk in een
nieuwe buurt. Als mensen net verhuisd
zijn, hebben ze zoveel andere prioriteiten. Pas als ze een beetje gesettled zijn,
gaan ze zich bezighouden met hun directe woonomgeving en de afvalschei-

d u u r z a a m h e id

ding. Ook valt het op dat oudere mensen
over het algemeen beter hun afval scheiden dan jongere mensen. Soms komt
daar verandering in wanneer er kinderen worden geboren. Omdat mensen zich
dan realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor hun nageslacht en dat de
wereld nog een tijdje langer mee moet”.
Er is dus zeker hoop voor ons stadsdeel.
Binnenkort zijn we allemaal gesettled en
in Almere Poort worden veel gezinnen
gesticht. Dus straks doen wij het net zo
goed als bijvoorbeeld Literatuurwijk.
Maar helaas is het verhaal van de duobakken toch iets ingewikkelder. We zijn
inmiddels gearriveerd op onze volgende
bestemming, de overslag van het rest- en
BIO-afval ‘De Braamberg’. Deze bevindt
zich niet ver van de Kemphaan.
De vuilniswagens die hier aankomen,
moeten zich eerst laten wegen op de
weegbak. Vervolgens rijden ze naar de
grote loods waar het restafval in een
soort van trechter kan worden gestort.
Of, als het druk is, in een enorme bak,
waar een shovel – gekscherend ‘de ijscoman’ genoemd – al klaarstaat om het
afval op te scheppen en alsnog in die
trechter te gooien. Onder de trechter zit
een container, waarin het afval flink
wordt samengeperst. Deze containers
worden met vrachtwagens met een aanhanger – dus per twee containers – naar
Alkmaar gereden.
Het onderste deel van de vuilniswagen
bevat de inhoud van het BIO-gedeelte
van de duobakken. Na het storten van
het restafval moet de vuilniswagen opnieuw worden gewogen en wordt het
BIO-afval in een speciale bak gestort.
Fabeltje
Henk: “De vuilnismannen die de duobakken legen, hebben de opdracht om
in iedere bak te kijken of het afval goed
is gescheiden. Ziet het er goed uit, dan
drukt de vuilnisman op een andere knop
dan wanneer hij met één blik kan zien
dat er restafval in het BIO-vak zit. Met
de ene knop komt het afval dus netjes
gescheiden in de wagen, middels een
tussenschot. Met de andere knop komt de
inhoud van de hele duobak bij het restafval. Maar soms ziet de inhoud van het
BIO-vak er op het eerste oog goed uit,
maar blijkt er toch allemaal ‘troep’ onder
te zitten. Gebeurt dit veel, dan wordt de
hele lading afgekeurd en moet deze alsnog bij het restafval worden gestort.

Henk laat de nog te plaatsen betonputten voor ondergrondse containers zien

Dit is heel demotiverend voor de vuilnisman, die zorgvuldig zijn werk heeft
gedaan. En ook voor de bewoner die zijn
duobak wél goed gescheiden heeft aangeboden. Je hoort mensen wel eens zeggen: “Waarom zou ik mijn afval scheiden, het komt allemaal toch op één grote
hoop”. Eigenlijk een fabeltje, maar in dit
geval hebben ze nog gelijk ook. Maar
daar hebben ze het zelf naar gemaakt.
Het systeem is helemaal ingesteld op het
gescheiden ophalen en storten van afval. Maken mensen er een potje van, dan
worden ladingen afgekeurd”.
Er komt net een vuilniswagen aanrijden, uit Muziekwijk. Vol spanning kijk
ik toe. Wat zal er gebeuren? Helaas. De
inhoud van het BIO-gedeelte komt niet
door de controle heen. Alle moeite is
voor niets geweest. Jammer! Henk: “Gelukkig komt dit zelden meer voor. En
soms kan de stortbaas een lading nog
wel redden door er een partij BIO van
een ‘betere wijk’ door te mengen”.
Gele en rode kaart
In plaats van bij de pakken neer te gaan
zitten, is Henk bezig met een nieuwe manier van aanpak: “We hebben nu alleen
nog een pilot-project in Noorderplassen-West gedaan. Maar dit is zeer succesvol gebleken. De inwoners zijn eerst
goed voorgelicht. En vervolgens kregen
de duobakken die niet goed gescheiden
werden aangeboden een geel label met
een waarschuwing. Na twee gele kaarten
volgt een rode kaart. De bak wordt dan
niet geleegd. De eigenaar moet hem zelf
leeg maken en de volgende keer op de

juiste manier aanbieden. In tien weken
tijd is de opbrengst van BIO-afval uit dit
gebied verdubbeld. We gaan deze proef
nu voortzetten in meerdere wijken”.
Voordeel
Henk: “Wat Almeerders nu al zelf hebben gemerkt, is dat de jaarlijkse bijdrage
voor reiniging is verlaagd. Zij delen dus
direct mee in het voordeel dat we behalen door afval te scheiden. Ga maar na:
duizend kilo restafval kost ons ruim 90
euro om te laten verbranden. Terwijl duizend kilo plastic ons 450 euro oplevert.
Is dit geen goede en prettige manier om
te bezuinigen?”.
Ik bedank Henk voor de rondleiding en
de informatie. Het is me nu allemaal een
stuk duidelijker. En alles bij elkaar is het
toch een positief verhaal. Maar ik merk
dat we nog lang niet uitgepraat zijn en ik
zou nog wel meer willen zien. Misschien
behoort een excursie naar HVC in Alkmaar, waar het restafval wordt verwerkt,
tot de mogelijkheden. We spreken af dat
er een vervolg komt. Ik houd jullie op de
hoogte!
Redactie n
Voor meer info: www.almere.nl/afval
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cascadepark

Het Cascadepark loopt straks
als een groen lint door Almere Poort, van het Groenhorst
College tot aan Pampushout.
Het wordt een echt ‘leefpark’
met uiteenlopende functies
voor de bewoners van Almere
Poort. Bewoners en organisaties in Almere Poort worden
uitgenodigd om actief deel
te nemen aan de tot standkoming van het park. Dit kan op
allerlei manieren.
Leerlingen van de Droomspiegel hebben ‘milestones’ gemaakt voor de skeelerbaan

Vrienden van het Cascadepark aan de slag
met de uitvoer van enkele daarvan. Sinds
31 januari dit jaar zijn we officieel een
vereniging: ‘Vrienden van het Cascadepark’. We willen een park creëren voor
en door de bewoners van Almere Poort.
Ook organisaties en instellingen, zoals
scholen, kinderopvang, KindercASLa,
De Schoor, artsenpraktijken en woningbouwcoöperaties doen mee.
Op allerlei manieren kun je zelf actief
een rol spelen. Natuurlijk alleen al door
lid te worden van de vereniging en door
mee te denken. Maar het zal straks ook
mogelijk zijn om een onderdeel van het
park te ‘adopteren’. We kunnen materiële

foto’s: Anja de Graaff

Ernest van der Linden: “Ik woon al ruim
drie jaar in het Europakwartier. Mijn
vrouw en ik behoren zo ongeveer tot de
eerste bewoners van Almere Poort. En
ons zoontje is hier geboren. Als zelfstandig professional houd ik mij bezig met
organisatieontwikkeling en maatschappelijk ondernemen. In mijn vrije tijd
vind ik het onder meer leuk om samen
met buurtbewoners bezig te zijn met de
ontwikkeling van ons park.
Er zijn verschillende bijeenkomsten
geweest met de gemeente, bewoners en
instellingen. Er zijn al veel ideeën verzameld en er is zelfs al een begin gemaakt

Jongeren van Woonmere kunnen het park makkelijk bereiken via tijdelijke dam
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steun goed gebruiken, maar ook groepen en individuen die hun handen uit
de mouwen willen steken. Of mensen die
het leuk vinden om iets te organiseren.
De mogelijkheden zijn legio!
Binnen de vereniging zijn voorlopig
vijf commissies opgericht;
• groen en tuinarchitectuur
• sport en beweging
• speelgelegenheden
• hondenbezitters
• cultuur en evenementen
We hebben contacten gelegd met andere
stadsparken, zoals het Vondelpark en het
Beatrixpark in Amsterdam en het Máximapark in Utrecht. Van hun ervaringen kunnen we veel leren. Er zijn zelfs
samenwerkingsverbanden mogelijk. Zo
heeft het Vondelpark software waarmee
zij het park gedetaileerd in kaart heeft
gebracht, met de mogelijkheid om een
vierkante meter of een onderdeel van het
park te adopteren. Zou het niet fantastisch zijn als we deze ook voor het Cascadepark zouden kunnen gebruiken?
Op dit moment zijn we volop bezig met
het opzetten van de communicatie naar
buiten toe. We willen veel evenementen
organiseren en jullie op de hoogte houden via de sociale media. Dus om niets te
missen: word fan van ons op Facebook
en volg ons op Twitter en LinkedIn...”
Redactie n

K I N D ER o P V AN G

Kinder Centrum Almere breidt
na vier maanden al uit

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
knusse mini-babygroep
met max. acht baby’s
in eigen gebouw
grote buitenspeelruimte
met een hooiberg met
rondom leuke dieren
weide met shetlanders
die verzorgd en bereden
mogen worden
ieder kind kweekt
groente, fruit en bloemen
in een eigen moestuin

KinderCentrumAlmere
Mercuriusstraat 1
1363 ZB Almere Poort
(036) 841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

Kinderen en leidsters van de bso kijken verlangend uit naar de shetlanders

Het succes van Kinder Centrum
Almere is zo groot dat het vier
maanden na opening al wordt
uitgebreid. Met meer kindplaatsen en twee heel speciale
nieuwkomers: in maart worden de shetlanders verwacht!
Renate van Westen is vier maanden na
opening nog steeds enthousiast: “Ik hoop
dat ook te blijven, ik wil echt kwaliteit
bieden en er iets bijzonders van maken.
Het loopt boven verwachting goed, we
hebben met de bouw van het kindercentrum dan ook al wel rekening gehouden
met eventuele uitbreiding. Het bijgebouw,
waar de mini-babygroep komt, voldoet al
aan de veiligheidseisen. Er is stromend
water, verwarming, een slaapkamer –
kortom alles wat er voor de verzorging
van de baby’s nodig is. Ieder kind heeft
bij ons een eigen bed en voelt zich gauw
thuis. Kersverse ouders kunnen voor hun
baby kiezen tussen de knusse mini-babygroep of de bestaande groep met 0-2-jarigen in het hoofdgebouw.
De naschoolse opvang is van 20 naar
30 kindplaatsen gegaan, omdat we een
derde bso-leidster hebben aangenomen.

We hebben iemand gevonden die prima
in het team past. Met drie leidsters kunnen we de groep splitsen voor bepaalde
activiteiten. Zo zijn er groepen naar de
ijsbaan geweest en naar het zwembad.
Binnen hebben ze koekjes gebakken en
is er allerlei moois geknutseld.
We hadden bij de gemeente gevraagd
of we een stuk grond konden gebruiken
voor moestuinen voor de kinderen. De
gemeente wilde graag meewerken en
wees ons een stuk openbaar groen toe,
vlak achter het kindercentrum. Groot
genoeg voor moestuinen, een sportveld
én twee shetlanders met een schuilstal!
Iedereen verheugt zich enorm op wat er
komen gaat. In maart kunnen de paarden
al komen. We hebben een mooi houten
hek laten plaatsen en de buurtbewoners
zijn al even enthousiast. Het zal echt een
leuk gezicht zijn als er straks twee paarden staan te grazen.
Voor de kinderen is het een unieke gelegenheid om van heel dichtbij te beleven hoe er van alles groeit in de moestuinen en hoe paarden worden verzorgd.
De bso-kinderen kunnen zich opgeven
voor professionele lessen paardrijden en
paardenverzorging tijdens de opvang. En
reken maar dat de animo groot is!”.
Redactie n

POORTNIEUWS I 13

beroepsonderwijs

Nieuwe opleiding Toegepaste Biologie -de “highway” naar het hbo en start
voor een succesvolle carrière
Met ingang van het studiejaar 2012-2013 start het Groenhorst
Almere met de nieuwe mbo-opleiding Toegepaste Biologie. Met
deze opleiding (niveau 4) kun je als mbo-student in slechts drie
jaar het mbo+ diploma behalen. Daarna kun je soepel doorstromen naar hbo of als ondernemer of manager aan de slag.
Drie jaar
De opleiding is bestemd voor leerlingen
die het diploma vmbo tl+, gl+ of hgl hebben behaald. Ook havoleerlingen met het
overgangsrapport van havo 3 naar havo
4 zijn welkom.

Gloednieuw
De opleiding Toegepaste Biologie is gloed
nieuw aan het Groenhorst Almere. Je
krijgt met deze mbo+ opleiding de kans
om de wereld van de flora en fauna te
ontdekken en die kennis toe te passen in
het bedrijfsleven of bij instellingen. Het
is daarbij in het eerste leerjaar nog niet
belangrijk waar je voorkeur naar uitgaat:
flora of fauna. Die keuze hoeft pas na het
eerste studiejaar te worden gemaakt.

Veel mbo-opleidingen duren vier jaar, bij
Toegepaste Biologie is de student al na
drie jaar klaar. Met het diploma op zak is
doorstroom naar veel hbo-scholen mogelijk. De hbo-studie Toegepaste Biologie aan de Christelijke Agrarische Hogeschool kun je zelfs in drie jaar afronden.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om
aan de slag te gaan met een interessante
baan in het bedrijfsleven of bij een instelling. Bijvoorbeeld als onderzoeker
dierwelzijn, bij een natuurorganisatie of
als zelfstandig ondernemer.

Natuurlijk ondernemen
mbo:

Groenhorst

Almere

• Dierverzorging
• Paardenhouderij
• Flowers & Art
• Styling & Design
• Groene Ruimte
• Manager Natuur
& Leefomgeving

Brede opleiding
De opleiding Toegepaste Biologie is breed
opgezet. Je wordt gestimuleerd om je zelfstandig te ontwikkelen en je ondernemende kant te ontdekken en uit te bouwen. Het
eerste jaar doe je ervaring op met flora en
fauna. Het tweede jaar is de keuze tussen
flora of fauna gemaakt en wordt ingezet
op het ontwikkelen van het vakmanschap.
In het laatste jaar ben je praktisch bezig
met management- en ondernemersvaardigheden en afstudeer-onderzoeken.
Meer informatie
Er zijn verschillende informatiemomenten (zie advertentie hieronder) voor uitleg
en het beantwoorden van aanvullende
vragen. Ook voor alle andere mbo-opleidingen van Groenhorst Almere.

info-avond mbo
donderdag 22 maart 2012
19.00 - 21.00 uur
donderdag 31 mei 2012
19.00 - 21.00 uur
open huis mbo
zaterdag 14 april 2012
10.00 - 14.00 uur

• Toegepaste Biologie

Heliumweg 1 • 1362 JA Almere Poort • 036 - 547 72 00 • www.groenhorstalmere.nl
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Groenhorst Almere n

vrije tijd

Groenhorst opnieuw beste
groene mbo volgens Keuzegids
Net als vorig jaar is Groenhorst het beste
groene mbo van Nederland. Tot die conclusie komt de Keuzegids mbo 2012 die eind
januari verscheen.
De dierenopleidingen van Groenhorst behoren tot de top van Nederland. Deze (t)
opleidingen scoren een 6,9 en dat is een
prima resultaat. Groenhorst doet het bovengemiddeld goed als het gaat om begeleiding. Leerlingen zijn daarnaast tevreden
over de toetsing, de docenten en de lessen.
Ook de groene opleidingen van Groenhorst,
zoals bloemsierkunst, styling & design, natuur en leefomgeving, grond en infra en
(planten)teelt scoren goed.
“Groenhorst heeft de ambitie om ondernemend en betekenisvol groen onderwijs
te verzorgen. Het geeft vertrouwen dat
Groenhorst voor het tweede achtereenvolgende jaar als beste groene mbo uit
de Keuzegids mbo komt. Het is een compliment voor onze docententeams die hun
werk met grote inzet doen. Dat wordt gezien en gewaardeerd door onze deelnemers
en daar zijn we blij mee”, zegt Truda Kruijer,
algemeen directeur van Groenhorst.
De Keuzegids mbo 2012 geeft informatie
over alle aanbieders van mbo-opleidingen
per regio (ROC’s, AOC’s en Vakscholen). De
Keuzegids vergelijkt mbo-opleidingen per
vakgebied met elkaar en geeft zo een compleet beeld van de kwaliteitsverschillen per
instelling. In het hoger onderwijs hanteert
de Keuzegids deze aanpak al jaren, en nu
dus ook voor het mbo. Het is de derde keer
dat de Keuzegids mbo verschijnt.
De Keuzegids mbo 2012 is samengesteld
door een onafhankelijke en (onderwijs)deskundige redactie. De gids biedt (ouders van)
leerlingen in vmbo en havo transparantie
over het mbo-onderwijs (alle niveaus). Welk
beroep kun je uitoefenen na je opleiding en
wat zijn de baankansen? Feiten als leerlingenaantal, kans op uitval en kans op halen
van het diploma ontbreken niet. Tenslotte
beoordelen leerlingen hun opleiding en is te
lezen hoe de onderwijsinspectie de examens
van de mbo-opleidingen beoordeelt.
Groenhorst introduceerde op haar website
een Keuzetest mbo. Aan de hand van twintig vragen krijgen (aankomende) leerlingen
een overzicht van groene mbo-opleidingen
die bij hun interesse passen.

Almeerse sloeproeiers klaar
voor nieuwe seizoen
Het team van Stichting Sloeproeien Almere is druk bezig het
winteronderhoud af te ronden. Met veel plezier kijken zij uit
naar het nieuwe roeiseizoen, met op 31 maart de eerste wedstrijd van dit seizoen: ‘Vechten op de Vecht’!

Afgelopen winter pleegden we flink
onderhoud aan de sloep

Door langduriger onderhoud aan onze
sloep ‘de Waternimf’ zijn we de voorgaande jaren later in het seizoen van
start gegaan met het roeien van wedstrijden. Het is een voorrecht om dit roeiseizoen te starten met een sportieve strijd
met zo’n 80 andere teams in de prachtige
omgeving van De Vecht en Weesp.
Naast ‘Vechten op de Vecht’ en andere wedstrijden roeien is het minstens
net zo geweldig om samen met de groep
heerlijk in de buitenlucht te trainen. Dit

doen we doordeweeks op maandag- en
woensdagavond en in het weekend met
een langere training op de zaterdagochtend. En dat allemaal voor maar een
tientje per maand!
Een aantal andere wedstrijden die onze
aandacht hebben in de eerste helft van
het seizoen zijn de ‘Grachtenrace’ in
Utrecht, de ‘Lemmer Race’ en de ‘Zwolse
Grachtenrace’.
Roeien is echt een geweldige sport! De
één heeft een voorkeur voor trainingen
en de ander voor wedstrijden. Gelukkig
is beide mogelijk! Kom gerust eens langs
om kennis te maken met deze mooie buitensport! Twijfel je of je het wel aankunt
of omdat het een buitensport is? Roei
eens vrijblijvend met ons mee en zonder
twijfel raak je net als wij verslaafd aan
deze fantastische sport!
Neem eens een kijkje op onze website.
Doe mee aan de prijsvraag en neem contact met ons op voor een gratis proefles.
Wij zien je snel!
Stichting Sloeproeien Almere n

P R I J SVRAAG
Wat kun je winnen?
• 1e prijs: 2 uur roeiclinic voor 6-8 p.
• 2e prijs: 2 maanden meeroeien
• 3e prijs: 1 maand meeroeien
Wat moet je doen?
Geef een schatting in minuten hoe
lang wij over de race ‘Vechten op
de Vecht’ zullen gaan doen. Degenen die het dichtst bij de uiteindelijke tijd zitten vallen in de prijzen.
Stuur jouw schatting tot uiterlijk 28
maart o.v.v. je naam via e-mail naar:
stichting@sloeproeienalmere.nl
De winnaars krijgen bericht!

www.sloeproeienalmere.nl
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Almeerdaagse zet Almere
Poort op de kaart
De Almeerdaagse is een zesdaags wandelevenement dat dit
jaar van 22 tot 27 mei plaatsvindt. Er zijn voor elke dag mooie
wandelroutes door verschillende delen van Almere uitgezet.
Op de woensdag voert de route de wandelaars door Almere
Poort. Het start- en finishpunt van die dag is het KlokHUIS, en
al naar gelang de afstand die gekozen wordt, voert de route
door het Columbuskwartier, Pampushout, de Noorderplassen,
het Kromslootpark en het Vroege Vogelbos.

Gezond en leuk
Eén van de redenen om dit evenement
op te zetten is omdat wandelen eenvoudigweg gezond is. Maar het is natuurlijk
ook gezellig en je ziet onderweg van alles. Het is zowel voor Almeerders zelf als
voor mensen van buitenaf een openbaring om te zien wat Almere allemaal te
bieden heeft aan natuur en architectuur,
archeologie en duurzaamheid. Als groeigemeente is het prachtig om te zien hoe
tussen het ruige groen en vlakke land de
contouren van nieuwe wijken zichtbaar
worden. Almere is ook een stad waar
kunst de ruimte krijgt en waar eigen initiatieven worden gewaardeerd.
Het start- en finishpunt op de zaterdag
is het Stadshart, waar natuurlijk nog een
aspect van Almere aan het wandelende
publiek getoond wordt: Almere als winkelstad en uitgaanscentrum. Op zondag
is het Eerste Pinksterdag en wordt er in
Almere Haven gelopen.
We hebben vaste deelnemers uit alle
uithoeken van het land, zoals Friesland
en Limburg.

Maarten Feenstra fotografie

Goodiebag
De opbrengst wordt dit jaar geschonken
aan Hospice Almere. Wij hopen weer op
een mooie opbrengst. Het geeft een nog
lekkerder gevoel als je hiervoor wandelt.
Maar je gaat zelf ook niet met lege handen naar huis. Voor iedere deelnemer,
ongeacht het aantal gelopen dagen, is er
een medaille, een evenementshirt en een
leuke goodiebag”.
Redactie n

Hans Prins heeft schik met Wendy Bregman bij het startpunt op De Kemphaan in 2011

Hans Prins en Elly Pijpers zijn de organisatoren. Samen met veel vrijwilligers en
sponsoren die al even enthousiast zijn als
zijzelf. Dit jaar vindt het evenement voor
de vierde maal plaats en Hans spreekt de
hoop uit dat het aantal deelnemers ten
opzichte van vorig jaar zal verdubbelen.
Geen strenge regels
De bekendste vierdaagse is natuurlijk de
populaire Nijmeegse vierdaagse. Maar
liefhebbers weten dat ze het hele seizoen
door op meerdere plaatsen in Nederland
hun wandelhart op kunnen halen. De Almeerdaagse mag dan nog niet de historie
en de roem hebben van zijn bijna honderdjarige Nijmeegse grote broer, maar
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is wel een stuk minder massaal en aan
minder strenge regels gebonden.
Hans: “Je kunt kiezen uit wandelafstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Je kunt overdag lopen, maar ook
’s avonds. Je mag zelf weten hoeveel van
de zes dagen je meedoet. Al wil je meelopen met een kinderwagen, een rolstoel of
een scootmobiel, het mag allemaal. Kinderen tot twaalf jaar onder begeleiding
van een volwassene lopen gratis mee.
Geef wel even hun naam en geboortedatum door voor de medaille. In principe
is het tevens een leuk idee om met een
schoolklas of een ander groepsverband
een route te lopen. Onderweg zijn er verzorgingsposten met water en fruit.

info en inschrijven:
www.almeerdaagse.nl
of bel 036-26 00 260

b u u r t c e n t r u m a m e r ik a

Mina de Rooij,
Opbouwwerker
Almere Poort,
Stichting
De Schoor

Veel leuks op het programma
Naast de vaste wekelijkse activiteiten
organiseren we ook andere dingen.
Zo zijn er de bingo-avonden, die we
hiernaast toelichten. En het kookcafé in
de VIPLounge op elke eerste dinsdagochtend van de maand. De kosten hiervan zijn 3 Euro. Je gaat samen koken
en daarna eten. We maken maaltijden
uit allerlei culturen. Meld je wel even
vooraf aan, dit ivm de inkoop.
Ook gaan we aan de slag met Taal in
de Wijk, dit zijn cursussen voor mensen
die hun Nederlands willen verbeteren.
En we starten een computercursus voor
beginners. Bij beide is er nog plaats!

Ac tiviteiten in
b u u rt c ent r u m
Ame 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)

Dansmatten
dinsdag
15.00-15.45 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

In de zomer komt er een zeskamp met
aansluitend een multicultureel buffet
voor heel Poort. Houd het in de gaten!

Darten
vrijdag
14.00-17.00 uur

Mina de Rooij
derooij@deschoor.nl
06-398 392 55

Koffiemiddag
vrijdag
14.30-16.00 uur

Taekwondo
dinsdag
18:30-19:30 uur

BI NGO- AVONDEN
Elke zes weken is er in Buurtcentrum Amerika
op de zaterdagavond een supergezellige bingoavond met leuke prijzen. In de pauze zijn er gratis
hapjes. De drankjes zijn vriendelijk geprijsd. Om
19.30 uur gaat de zaal open en de bingo begint
om 20.00 uur. Kom eens meedoen! Dit zijn de
data van de eerstkomende bingo-avonden:
• 17 maart
• 28 april
• 9 juni

cartoon

programma: www.viplounge.nu

POORTNIEUWS I 17

ontspanning

Nathalie Jansen: “E
om zich geregeld do
Nathalie heeft bij zich thuis
in het Homeruskwartier een
kamer ingericht als massagepraktijk. Voorafgaand aan een
afspraak, brengt zij de kamer
in de juiste sfeer. Gedimd licht,
ontspannende muziek, aangename temperatuur, schone
handdoeken en kruidenthee.
Ook haar kleding past zij aan.

Nathalie kan veel vertellen over de verschillende massages, de herkomst en de
werking ervan. Maar het beste is natuurlijk om het zelf te ervaren. Daar zeg ik
geen nee tegen. Nieuwsgierig duik ik in
dit avontuur. Het opgegeven adres is voor
mij maar een paar minuten fietsen en
makkelijk te vinden. Op de afgesproken
tijd bel ik aan. Nathalie doet open en leidt
me de trap op naar boven. Ik kijk rond en
zie de ‘schatten’ die zij verzameld heeft
uit verre culturen. Ik hoor iets pruttelen,
dat is het stoomapparaat dat de kruidenstempel op temperatuur brengt. Vandaag
ontvang ik een heerlijke Thaise kruidenstempelmassage.
Voetenbad
De behandeling begint met een voetenbad in een mangohouten bak. In het
water zit chimalaya-zout en een kruidenzakje met onder andere geelwortelextract oftewel kurkuma, ik herken de
naam uit mijn kruidenrekje in de keuken.
Om te voorkomen dat ik met knalgele
voeten naar huis zal gaan, voegt Nathalie nog limoen toe. Het voetenbad is een
soort ritueel om het lichaam op de juiste
temperatuur te brengen en voor te bereiden op de massage. De haarvaten gaan
er letterlijk open van staan, klaar om de
massage te ontvangen.
Nathalie is bij gedimd licht bezig met
een Thaise kruidenstempelmassage

18 I POORTNIEUWS

igenlijk verdient iedereen het
or mij te laten verwennen”
Stempelen
Nathalie droogt mijn voeten af en vraagt
me om op mijn buik op de massagetafel te gaan liggen, met mijn gezicht in
een speciale houder. Voor mij is dat even
wennen, maar al gauw vergeet ik alles en
ga op in een ontspannende massage van
top tot teen. De kruidenstempel heeft de
vorm van een omgekeerde champignon.
De stempel is een mengsel van speciale
kruiden, ingepakt in een katoenen doek
en opgewarmd in een stoomapparaat.
Het ‘stempelen’ op mijn rug voelt warm
aan, ongeveer zo warm als een heet bad,
net te doen zeg maar. Natuurlijk mag ik
het aangeven als het té warm is. Na het
stempelen wordt de massage vervolgd
met warme rijst- en kokosolie. Een mooie
massage waarbij het hoofd en de voeten
niet worden vergeten.
Geen stress
De gehele massage duurt ruim een uur en
het is het beste om op die dag zelf geen
stressvolle afspraken meer te hebben. Ik
schrap alle stress uit mijn agenda.
Wel heb ik nog wat vragen voor Natha
lie, nadat we een uur lang weinig woorden hebben gewisseld. Ik vraag haar of
haar nog dingen opgevallen zijn tijdens
het masseren van mijn lichaam. Het antwoord komt niet als een verrassing –
mijn schouderpartij zat behoorlijk ‘vast’.
Ook geeft ze me de tip om veel water te
drinken en regelmatig en gezond te eten.
Dingen die ik eigenlijk wel weet, maar
die een beetje in het slop zijn geraakt.
Nathalie: “Mensen mogen ook aangeven waar zij last van hebben. Dan kan
ik proberen om gericht te helpen. Ik geef
geen garantie en ik kan geen arts vervangen, maar een massage kan bij vele
klachten verlichting geven”. Ik kan dat
beamen. Mijn zeurderige buikpijn was
als sneeuw voor de zon verdwenen en is
de hele week niet meer teruggekomen.
Zoektocht
Nathalie werkte voorheen als gastvrouw
van demente bejaarden in een verpleeghuis in Gaasperdam. Op een gegeven
moment wilde ze wel weer eens iets an-

ders. Bovendien vond ze de werktijden
moeilijk te combineren met haar gezin
met toen nog jonge kinderen. Haar zoon
was vaak ziek en Nathalie was op zoek
naar alternatieve behandelwijzen die
hem zouden kunnen helpen.
Overleven
Zo kwam zij bij bachbloesemtherapie terecht. Nathalie ging zich erin verdiepen,
wilde het ook zelf kunnen uitoefenen
op haar zoon. En van het één kwam het
ander. Verschillende cursussen volgden,
Nathalie dook in de boeken, bezocht
beurzen, sprak mensen in het vak, schafte materialen aan. Ze raakte in vele technieken thuis en wilde graag ook anderen, buiten haar familie, hiermee helpen.
Ze dacht na over een praktijk aan huis.
Maar in Amsterdam Zuidoost, waar zij
woonde, was massage te hoog gegrepen
voor de buurtbewoners. Nathalie: “Zij
waren puur aan het overleven, hadden
geen budget voor luxe”.
Bestemming bereikt
Nathalie: “Ruim een jaar geleden zijn we
in Almere Poort komen wonen en heb
ik de gelegenheid aangegrepen om als
zelfstandig ondernemer aan de slag te
gaan in een mooie kamer in onze een-

Eén van de hoekjes in de behandelruimte

gezinswoning. Ik heb flyers verspreid en
korting aangeboden via Groupon, en zo
kwam ik aan de eerste klanten. Het beste
werkt natuurlijk mond-tot-mond-reclame. Soms komen mensen weifelend en
sceptisch binnen, maar ik slaag er altijd
in om ze gerust te stellen”.
Eén behandeling vraagt om meer. Nathalie: “Mijn prijzen zijn bewust laag, en
de voetreflexologie wordt door veel verzekeraars vergoed. Eigenlijk is het geen
overbodige luxe om met regelmaat een
afspraak te plannen. Je wilt toch je lichaam en je geest goed verzorgen?”.

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

• sabaaydi massage
• voetreflexologie
• oorkaarstherapie

Redactie n

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

Versterkt het zelfgenezend
vermogen van uw lichaam.
Voor elke klacht een
passende behandeling.

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

06 -133 986 70 • Lokistraat 30 • 1363 WG Almere • praktijknathaliejansen@gmail.com
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Shopping

Leuke winkels gesignaleerd
in Almere Poort
Echt flaneren langs etalages of je lente-garderobe bij elkaar
shoppen is nog toekomstmuziek. Maar een middagje leuke
spullen scoren, volgens mij kan dat al in Almere Poort. Op een
vrijdagmiddag neem ik de proef op de som. Ik besluit in totaal
honderd euro uit te geven, verdeeld over vijf winkels.

Meeuwsen
Parfumerie en drogisterij
Hongarijeplaats 4

Ik begin bij Meeuwsen. Ik kende deze
winkel in de stad al als een drogisterij
met een goed assortiment en kennis van
zaken. Een aangename verrassing dat er
nu een filiaal in Almere Poort is, met dezelfde kenmerken. Ik bereid me goed voor
en bestudeer de tweewekelijkse aanbiedingenfolder, die overigens ook op internet te vinden is. Ik kies een flacon Jill
Sander Sun met aantrekkelijke korting,
een geurtje dat de zomer iets dichterbij
brengt! Met een glossy tasje en nog een
leuke proefverpakking cadeau verlaat ik
de winkel. Dit deel van mijn missie is alvast geslaagd.
Klondyke Boeken
Afgeprijsde en gebruikte boeken
Europalaan 816

Een boekwinkel, aan de Europalaan!
Links en rechts grote kasten met boeken,
keurig gesorteerd op onderwerp. In het
midden een tafel met leuke aanbiedingen. Mijn keus valt op een kinderkookboek dat er erg leuk uitziet. Het is ‘ramsj’,
dat wil zeggen een nieuw boek, maar dan
afgeprijsd. Het volgende moment sta ik
naar een rijtje tweedehands kinderboeken te kijken, dat er overigens ook keurig uitziet. Ik herken de omslagen. Jip en
Janneke, Pippi Langkous en Pietje Bell
zoals ze vroeger bij ons in de kast stonden. Pure nostalgie! Je kunt uren neuzen
in deze winkel. Op internet hebben zij
een nog grotere collectie boeken. Waar

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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de naam Klondyke vandaan komt? Misschien het boek ‘De goudzoekers aan de
Klondyke-rivier’ uit 1939 eens lezen!
Jeniffers Bloemen
Boeketten, bloemstukken, planten
Europalaan 818

Nog zo’n fijne aanwinst aan de Europalaan. Het openbaar groen moet hier nog
aangelegd worden, maar Jeniffers Bloemen is een groene oase. Voor de winkel
staan de leukste bloeiende bolletjes in
het winterzonnetje. ’s Zomers komen er
zelfs vlinders op af. In de winkel staat
Jeniffer zelf, altijd vriendelijk en bereid
om vakkundig advies te geven. Ze vertelt
me dat ze ook workshops bloemschikken
geeft in de winkel. En natuurlijk is geen
bestelling te klein of te groot voor haar.
Ik besluit de lente in huis te halen en
koop een mooie schaal met plantjes.
Al dat shoppen maakt hongerig. Met
mijn tassen strijk ik neer bij Cafetaria
De Heerlijkheid en bestel een kostelijk
broodje huisgemaakte zalmsalade. Even
later ben ik weer helemaal opgeladen om
mijn tocht te vervolgen.
Dierentoko Poort
Alles voor uw huisdieren
Europalaan 801

Dit is wel een bijzondere toko. Hier kom
je om je huisdieren te verwennen. Wij
hebben alleen een klein aquarium met
vissen die twee jaar doen met een potje
voer. Maar een plantje voor in het aquarium is welkom. En een snoer met pin-

da’s voor de mezen in de tuin. Vertederd
kijk ik naar twee zebravinken-paartjes.
Mijn zoontje vraagt of we die niet kunnen nemen. Ik zeg dat we ons eerst moeten inlezen over de verzorging. Maar we
komen hier zeker nog terug!
Benzel

MAART AANBIEDINGEN:
Salontafel Vice
E 115

Meubels en accessoires
Argonweg 57

Ons volgende doel is even fietsen en alleen op zaterdag geopend, maar zeker
een bezoek waard. De winkel van de
enthousiaste Ben. Hier vind je design
meubels, zoals de acapulco stoel. Maar
ook voor een paar tientjes hele hippe
stoelen voor de eethoek of de wachtkamer. Mijn zoontje is verrukt van de pianostoel – een zwart-wit gestreepte luie
stoel met ingebouwde boxen voor de
ipod of de spelcomputer. Ik zie geinige
lampen, zoals een hondje, waarbij het
aan/uit-pedaal een kek drolletje is. Maar
ook serieuzer publiek kan hier terecht. Er
zijn meubels in antiek-stijl, een strakke
boekenkast, een hoge bartafel en litho’s
voor aan de wand. Op de webshop kun
je zeven dagen per week terecht en wil je
de producten in het echt zien en voelen,
dan kom je naar de showroom. Wij gaan
naar huis met een originele set glazen en
papieren placemats waar je vliegtuigjes
van kunt vouwen.
Tevreden stal ik thuis onze aanwinsten
uit. Mijn shopbehoefte is helemaal bevredigd. Zo dicht bij huis!
Redactie n

Wandkast
Mountain
E 450

Lazy Lounge
E 250,00

Kijk voor andere
aanbiedingen op
www.benzel.nl

Voor al uw dierenbenodigdheden

Voor al uw dierenbenodigdheden
B loemenabonnement
Iemand een leuk cadeau geven? Of heeft u
zelf geen zin om elke week de bloemen schuin
af te snijden en in water te zetten? Dan is het
bloemenabonnement misschien iets voor u!
Wij komen elke week verse bloemen brengen in
een mooie leenvaas. De oude bloemen worden
gewoon weer meegenomen en u heeft er verder
geen omkijken meer naar! Behalve genieten van
de mooie bloemen.

Aanbieding: u betaalt nu slechts E 30 per maand!

Europalaan 801 | 1363 BM ALMERE-POORT | 036-5369906
Maandag tot en met vrijdag: 9.30u – 19.00u
Zaterdag: 9.00u – 17.00u

Europalaan 801 | 1363 BM ALMERE-POORT | 036-5369906
Maandag tot enEuropalaan
met vrijdag:
9.30u – 19.00u
801
Zaterdag: 9.00u – 17.00u
1363 BM Almere Poort
036-536 99 06

Europalaan 818 • Almere Poort • 036 844 48 44 • www.jeniffersbloemen.nl

ma t/m vr: 9.30 - 19.00 uur
zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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beauty en feelgood

De grote make-over:
kapsel, kleding en make-up
gingen op de schop

We zijn de enigen in
de ruime kapsalon.
Cynthia werkt alleen en heeft de
hele ochtend voor
me vrij gehouden.
Ze begint met een
folie coupe soleil
en gebruikt daarvoor
twee tinten, een lichtblonde en een iets donkere. Dit is voor wat extra schaduw-effect.
Cynthia gebruikt voor de kleuring, haarstyling en -verzorging producten van het
merk Fuente. Dit is een exclusieve lijn
van haarproducten op natuurlijke basis.
Cynthia: “Deze producten zijn duurder in
aanschaf, maar je doet er wel heel lang
mee. En ze zijn veel vriendelijker voor
je haar dan doorgaans gebruikte producten”. Volgens de website van Fuente is
CY-Style de enige kapsalon in Flevoland
die hun lijn gebruikt.
Cynthia is jong, maar het is te merken
dat zij ervaring en zelfvertrouwen heeft.
Dat moet ook wel met een eigen zaak.
We wisselen wat uit over het ondernemerschap. Cynthia: “Het eerste jaar hier
in de zaak viel niet mee. Maar inmiddels
weten de klanten mij wel te vinden.” Behalve knippen en make-up op afspraak,
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Maarten Feenstra fotografie | Arlene Londema

Het is januari, ik loop net als
vele anderen bleek en snuffend rond. Met een uitgroei
van hier tot Tokyo en altijd dezelfde vormeloze t-shirts. Het
kan zo niet langer. Cynthia
Kolijn van kapsalon CY-Style
aan de Argonweg biedt uitkomst. Ze gaat met veel plezier de uitdaging aan om mij
in één ochtend een complete
metamorfose te geven.

geeft Cynthia ook workshops en kleuradvies. Zij doet make-overs voor ‘Dress
for success’, een geslaagd project om
werkzoekenden op weg te helpen naar
een baan. Cynthia: “Door de juiste look
gaan zij zelfverzekerder naar sollicitatiegesprekken en het gebeurt niet zelden
dat ze binnen een paar maanden daadwerkelijk ergens aan de slag kunnen”.
Terwijl de folie nog in mijn haar zit
– de kleuring moet even inwerken –
leidt Cynthia me naar een hoge stoel in
een andere hoek. De beauty-hoek. Mijn
wenkbrauwen worden geëpileerd en in
model gebracht. Cynthia brengt een verzorgende dag-make-up aan van het merk
Make-up Studio, dit is professionele make-up voor visagie, ontwikkeld in Wormerveer, Noord-Holland. De producten

van Make-up Studio zijn hypo-allergeen
en niet getest op dieren. Cynthia: “Eerst
heb ik een concealer aangebracht om de
oneffenheden wat weg te werken. Daarna een matte poeder om de huid mooi
egaal te maken. Op je oogleden heb ik
een lichte oogschaduw aangebracht om
ze naar voren te brengen. Rondom je
ogen heb ik een bruine – en bewust geen
zwarte – lijn geplaatst om het zacht te
houden. Vervolgens heb ik op je wangen
een roze blush aangebracht. En tot slot
een lichtbruine lipliner en lipstick op je
lippen”.
Nu mag ik plaatsnemen bij de kapperswastafel. Cynthia spoelt mijn haar uit met
een vochtinbrengende shampoo. Vanwege de wat droge structuur van mijn haar
brengt ze ook nog een vochtinbrengend

masker aan op mijn haar. Nu nog het
knippen! Cynthia vraagt of ik het goed
vind als mijn haar een stuk korter wordt
en er wat lagen in worden gebracht. Ik
vertrouw op haar advies. Cynthia: “De
lagen brengen het volume van je haar
wat meer naar boven. Voor het drogen
heb ik een schuim met een olie gebruikt”.
Al knedend droogt ze mijn haar met een
föhn met noppen-opzetstuk. Ze laat me
het resultaat zien en ik vind het fantastisch hoe ze de krul erin heeft gebracht.
Bij mijn nieuwe look hoort natuurlijk
passende kleding. Om het gemakkelijk
te maken, heb ik zelf een aantal setjes
uit mijn kledingkast meegebracht. Het
hangt er namelijk allemaal wel in, maar
het is een kwestie van de juiste combinatie kiezen. In overleg met Cynthia wordt
het de witte stretch-broek met een tuniek
van spijkerstof (Didi). Onder de tuniek
een wit t-shirt met een lage ronde hals.
En er overheen een colbert dat ik ooit
in een winkel van een ontwerpster heb
gekocht. Cynthia: “De kleurstelling heb
ik gekozen om het blauw van de tuniek
wat te breken. En om te laten zien hoe
leuk het is om jeans te combineren met
andere kleuren”.
De rest van de dag loop ik stralend
en zelfverzekerd rond en iedereen die ik
tegenkom vraagt voor welke gelegenheid ik er zo speciaal uitzie. Mijn zoon
herkent me niet terug! ’s Avonds moet
de make-up er natuurlijk af. Maar mijn
nieuwe kapsel, de tips en het goede gevoel houd ik nog lang vast. En ik heb een
kapper in Almere Poort!
Redactie n

• kleuren, knippen en stylen
• woensdagmiddag kinderknipmiddag ,./§1§ 8,50
• make-up en wenkbrauwen verven/epileren
• bruidskapsels, opsteken
• kleding- en stijladvies

1§ 5 korting op uw
eerste knipbeurt
bij tonen van deze
advertentie*

• kleuradvies (met kleurenwaaier/paspoort)
• personal shopping en zakelijk kledingadvies
• metamorfoses incl. haren, make-up en kleur-/stijladvies
• workshops en kinderfeestjes
*niet geldig in combinatie met andere acties

Argonweg 52 | 1362 AC Almere Poort | 036 - 549 81 71 | www.cy-style.nl
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in Almere Poort
Gedurende de afgelopen wintermaanden hebben
veel nieuwe bedrijven en instellingen een dappere
start gemaakt in ons stadsdeel. Het aanbod wordt steeds gevarieerder! We lichten er een paar uit.

en ik ben helemaal om. Aan het eind van
de middag kun je er terecht voor diner.
Voor m 12,50 is er een driegangen-keuzemenu. Als voorgerecht zijn er soepen
van de dag om uit te kiezen. Dan zijn
er zes hoofdgerechten, uit verschillende
culturen, vers bereid met groenten van
het seizoen. De basis is pasta, rijst, couscous of bami. De sauzen geven het een
Italiaans, Japans, Marokkaans of oosters
tintje. Weleens teriyaki-saus of ras-elhanout-saus geprobeerd? En last but not
least zijn er heerlijke toetjes, zoals panna
cotta. Tijdens de eerste maand, februari,
kun je dit menu voor de speciale prijs
van m,. 10,00 proeven. En mocht je toch
liever een frietje willen, dat kan daar ook
gewoon!
Heilig Boontje
Espressobar
Beneluxlaan 614

Na het sporten gezellig iets drinken aan de bar van MyFitness

MyFitness
Fitnesscentrum en groepslessen
Duitslandstraat 85

Het heeft even geduurd, maar nu hebben we onze eigen sportschool in Almere Poort. En wat voor eentje! MyFitness heeft een mooie, lichte ruimte met
een keus aan toestellen voor cardio- en
krachttraining. Er is professionele begeleiding en desgewenst kan er gesport
worden met hulp van een coach, een diëtist of een fysiotherapeut. ’s Ochtends
en ’s avonds zijn er groepslessen volgens
het bekende Les Mills programma. Ook
kun je hier terecht voor spinning. Er is
een gezellige bar, er zijn douches en er
is een sauna – kortom alles wat je van
een sportschool verwacht. Voor kinderopvang tijdens het sporten kun je terecht
bij nabijgelegen kinderopvangcentra.
Heel prettig zijn de prijzen en de keuzemogelijkheden. Je kunt sporten vanaf
m,. 19,95 per maand en wil je niet aan
een jaarcontract, dan kun je kiezen voor
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drie maanden. Voor een dagje sporten op
proef is er een gratis dagpas. Ik ben zelf
meteen lid geworden en kan mijn bodypump-lessen weer oppakken waar ik
voor mijn verhuizing naar Almere Poort
gebleven was.

Ook de nieuwe espressobar, Heilig Boontje, heeft een heel eigen concept. Als
echte barista’s zijn de eigenaren geschoold in het bereiden van vele soorten
espresso, cappuccino en latte. Maar je
kunt er ook terecht voor andere dranken
en bijvoorbeeld heerlijke zelfgebakken
appeltaart. Veel buurtbewoners hebben
het Heilig Boontje al gevonden en zijn er
regelmatig te vinden. Er staat van alles
in de planning – open coffee voor ondernemers, netwerkborrels, ladies-, gentlemen- en singles-avonden. Ook worden
er koffie-workshops gegeven en kan een
ruimte gehuurd worden voor vergaderingen. Heb je zelf ideeën of wil je iets
organiseren voor een groep mensen,
dan is dat bespreekbaar. Ook kunnen de
Espressobus en mobiele bar worden ingezet bij evenementen.

Day & Night
Ontbijt en diner
Thorstraat 2

Houd de bedrijfsruimtes op de begane
grond van Ithaka in de gaten, want de
één na de ander opent hier nu zijn deuren. In het rijtje horeca aan de Thorstraat
– parallel aan de busbaan – zijn naast de
reeds beproefde ThaiFood2Go twee nieuwe zaken geopend: Day & Night en Roti
Express. Nieuwsgierig gingen we langs
bij Day & Night. Dit restaurant heeft twee
gezichten. ’s Ochtends vanaf zeven uur
kun je er heerlijk ontbijten. Dit kan aan
een gezellige tafel of meegenomen worden voor onderweg. Ik proef een heerlijk
en royaal stuk huisgemaakte cheesecake

Voor Pampus
Café-restaurant
Marinaweg 4

Voor Pampus in de haven van Almere
Poort is totaal vernieuwd. Met een nieuw
concept en een modern, maritiem karakter is Voor Pampus ‘nieuwe stijl’ een
sfeervolle en levendige belevenis aan de
oever van het IJmeer. De beste ingrediënten van het vernieuwde Voor Pampus
zijn het geweldige uitzicht over het water en de watersportsfeer.
Met de nieuwe menukaart vaart Voor
Pampus een internationale koers. En je
betaalt altijd een eerlijke prijs voor je
vers bereide gerechten. Laat je verras-

Evenementen Poort
sen door de unieke opzet van het nieuwe
concept. Tijdens een viertal proefdagen,
van 22 t/m 25 februari, wordt het nieuwe
concept geoefend en kan iedereen die interesse heeft als proefkonijn de nieuwe
beleving ondergaan. Als dank voor het
proeven, wordt de rekening aan het einde van de avond door midden gescheurd:
50% korting dus! Behaalt Voor Pampus
naar jouw mening een voldoende met het
proefwerk, dan ontvang je een waardebon waarmee je vrienden, collega’s, familie kunt uitnodigen om ook te komen
proeven. Deze proefbon geeft hun recht
op 25% korting op alle foodproducten.
De Ruimte
Eerste Almeerse Sterrenschool
Homeruskwartier

n met brood en tapenade

en!

Kinderen tot twaalf jaar zijn vanaf augustus 2012 welkom in sterrenschool ‘De
Ruimte’ in het Homeruskwartier. Omdat
de nieuwbouw nog niet klaar is, wordt
er gestart op een tijdelijke locatie in het
Homeruskwartier. Dit voorjaar worden
er een aantal informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Een sterrenschool is een
moderne en klantgerichte school die
wordt opgebouwd rond vijf sterren:
H het hele jaar open van maandag t/m
vrijdag van 7 tot 7 met flexibele onderwijstijden en vakanties
H op één adres voor alle kinderdiensten
vanaf 0 jaar
H met maatwerk voor ieder kind, optimaal gebruik van e-learning en ICT,
in groepen en met individuele leerlijnen

H uitblinkend in taal, rekenen en lezen
H en verbonden met de buurt, centraal
punt voor bewoners, organisaties en
lokale bedrijven.
De Ruimte werkt niet met een jaarklassensysteem maar met individuele leerreizen. Een individuele leerreis betekent dat
het onderwijs wordt afgestemd op uw
kind in plaats van andersom. De Ruimte
ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel
gebied. Kinderen maken met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en
werkvormen kennis zodat ze zich op alle
leergebieden breed kunnen ontwikkelen.
De nadruk ligt echter op taal, rekenen en
lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs.
De Ruimte biedt kinderen een veilige
en vertrouwde omgeving en maakt het
voor ouders goed mogelijk werk en privé
optimaal te combineren. De buurt wordt
nadrukkelijk bij de school betrokken en
De Ruimte gaat in de toekomst allerlei
aanvullende diensten bieden, zoals bijvoorbeeld een maaltijdenservice voor
buurtbewoners. De Ruimte heeft de ambitie het maatschappelijk hart van de
buurt te vormen door basisonderwijs,
kinderopvang en initiatieven in de wijk
met elkaar te verbinden.
De Ruimte, Eerste Almeerse Sterrenschool, is een samenwerkingsverband
tussen stichting Prisma Almere, Partou
Kinderopvang BV, welzijnsorganisatie
De Schoor en de gemeente Almere.
Redactie n

mogelijkheden

Heilig Boontje Espressobar!

Ontmoeten onder het genot van een heerlijke koffie met huisgemaakte taart of een goed glas wijn met brood en tapenade
Koffie om mee te nemen vanaf 7.00 uur ‘s ochtends op doordeweekse dagen

maart
01-02	Workshops KindercASLa
06 Kookcafé in VIPLounge
10-16	Week van Nederland Schoon
12	Open Coffee Heilig Boontje
15 Groenhorstdag
16-17	NL Doet 2012
17	Open Dag CAH Almere
17 Bingo Buurtcentrum Amerika
17	Ladies Night Heilig Boontje
21 Boomfeestdag, Cascadepark
21 Vechten op de Vecht
23	Workshop Jeniffers Bloemen
25	Toertocht MTB Classic
30	Netwerkborrel Heilig Boontje

APRIL
03 Kookcafé in VIPLounge
03	Workshop Jeniffers Bloemen
09	Paasbrunch Heilig Boontje
14	Nationale Nieuwbouwdag
14	Open Huis MBO Groenhorst
26 Bruidsshow Groenhorst College
27	Netwerkborrel Heilig Boontje
28 Bingo Buurtcentrum Amerika
30 Koninginnedag

MEI
01-04	Workshops KindercASLa
07-13	Libelle Zomerweek
08 Kookcafé in VIPLounge
14	Open Coffee Heilig Boontje
12 Gentlemen Night Heilig Boontje
19	Première Vis-a-vis theatershow
22-27	Almeerdaagse
25	Netwerkborrel Heilig Boontje

Vrijdagavond tot 23.00 uur open om het weekend te beginnen
Regelmatig gezellige avonden,proeverijen en workshops, houd de agenda op de website in de gaten!
Je kunt de bar of een gedeelte huren om zelf een feestje of receptie te organiseren. Vraag naar de mogelijkheden
Heilig Boontje EspressoBus of mobiele bar voor Events
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FEBRUARI
22-25	Proefdagen Voor Pampus
24	Netwerkborrel Heilig Boontje
27-28	Workshops KindercASLa

Op werkdagen koffie om
mee te nemen vanaf 7.00 uur.
Vrijdagavond open om het
weekend in te luiden.
Regelmatig gezellige
avonden, proeverijen en
workshops – houd de agenda
op de website in de gaten!
Vraag naar de mogelijkheden
voor verhuur van de bar voor
vergaderingen, feestjes en
EspressoBus of mobiele bar.

Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort | www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com
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JUNI
02 Dag van de Bouw
05 Kookcafé in VIPLounge
06-08	Open Dag CAH Almere
09 Bingo Buurtcentrum Amerika
11	Open Coffee Heilig Boontje
16 Dier Event Groenhorst College
16 BBQ Heilig Boontje
29	Netwerkborrel Heilig Boontje
Evenementen in Almere Poort
opgeven voor de agenda van juni
t/m oktober in de volgende uitgave
van PoortNieuws? Mail deze naar:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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buurtbewoners

Rick Blondel maakt werk van
zijn talenten
Rick zit in een rolstoel en heeft bij sommige handelingen, waar
een ander niet eens bij nadenkt, hulp nodig. Triade biedt hulp
en ondersteuning waar nodig en kijkt ook naar de talenten.
Met het project ‘Thuis in de Buurt’ wordt er gekeken welke
talenten ingezet kunnen worden in de buurt. Iedereen heeft talenten. Je moet ze alleen wel ontdekken en in de gelegenheid
worden gesteld er iets mee te doen.
Donderdag. Ik kom gehaast via het Arte
College de VIP-Lounge binnen. Van elf
tot één is het koffie-ochtend. Voor alle
buurtbewoners. Ik heb een afspraak met
Rick Blondel voor een interview. Het is
nog niet druk. Wanneer ik binnenkom,
zie ik twee mensen in een rolstoel en
één met een rollator. Twee vrouwen en
een man. Dus hij moet Rick zijn. Een vrij
kleine, tengere man met kort stekeltjeshaar en sportieve kleding.
Als interviewer durf ik meer te vragen
dan wanneer dit een toevallige ontmoeting zou zijn. Dus ik steek meteen van
wal en vraag naar zijn leeftijd. Hij is 41,
even oud als ik. Zo komen we meteen bij
een moeilijker onderwerp – zijn beperking. Rick: “Ik ben in december geboren,
maar ik had eigenlijk pas in februari geboren moeten worden. Ik heb nog twee
maanden in de couveuse gelegen. Door
zuurstofgebrek bij de geboorte heb ik
een lichamelijke beperking. Eerst was het
niet zo duidelijk, eigenlijk hadden mijn
oma’s eerder door dat er iets met mij aan
de hand was dan de artsen zelf. Maar ik
heb altijd thuis gewoond, tot mijn 26e.
Drie hoog zonder lift
Eerst woonden we in de IJselbuurt in
Amsterdam, op drie hoog zonder lift.
Mijn vader droeg me altijd de trap op en
af. Ik was toen nog klein, en ik ben niet
fors gebouwd, dus dat ging wel. Ik kreeg
vier keer per week fysiotherapie en ik
ging naar een medisch kinderdagverblijf.
Toen ik twee jaar oud was, werd mijn zus
geboren. Al gauw kon zij natuurlijk dingen die ik niet kon. Maar we waren een
gewoon gezin – als we gingen fietsen
dan fietste ik mee, op een driewieler.
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Als ik met mijn vader en moeder op
straat liep, om te winkelen bijvoorbeeld,
spraken mensen vaak mijn ouders aan
wanneer ze iets tegen mij wilden zeggen.
Gelukkig zeiden mijn ouders dan: “Hij
kan zelf antwoorden!”. Dat is wel jammer, dat mensen eerder de neiging hebben om degene achter de rolstoel aan te
spreken, dan degene die erin zit. Dat ik
niet goed kan lopen, wil nog niet zeggen
dat ik geen gesprek kan voeren!”. Dat is
duidelijk, met Rick valt prima te praten!
Lange schooldagen
Rick vertelt verder: “Vanaf mijn zesde
heb ik twaalf jaar op de tyltyl-school
gezeten. Daar ging ik met een busje

naartoe. De school was in Amsterdam
Zuidoost, dus hemelsbreed niet ver. Maar
daar moet je je niet in vergissen. Toen
wij op een gegeven moment in Amsterdam Noord woonden, werd ik om half
acht opgehaald, terwijl de school om negen uur begon. En dan aan het eind van
de middag weer in omgekeerde volgorde
terug naar huis. Het waren lange dagen.
Op mijn achttiende kwam ik dus van
school. Met een certificaat. Het is niet
echt een diploma met vooraf examens en
zo, meer een aandenken aan je schooltijd. Daarna ging ik naar een dagcentrum, waar je kon werken en waar ook
andere dagbesteding werd aangeboden,
zoals houtbewerking, knutselen en tekenen. Toen ik 26 was, ging ik op mezelf
wonen, in Amsterdam Zuidoost, in een
woonvorm met begeleiding. Daar heb ik
veertien jaar gewoond.
Europakwartier
Omdat mijn familie inmiddels naar Almere was verhuisd, ging ik op zoek naar
geschikte woonruimte in deze stad. Dat
was geen gemakkelijke opgave, want zo
snel was er niet iets passends gevonden. Ik heb namelijk 24 uur begeleiding
nodig. Ik woon wel in een zelfstandige
unit, maar ik heb hulp nodig bij diverse
dagelijkse handelingen. Dus dan moet er
ook wel ’s nachts iemand in het kantoor
aanwezig zijn. Die kun je dan oproepen
door op een knopje te drukken, of via het
inluistersysteem.
Ik kreeg te horen dat er een nieuw
woonproject was van Triade in het Europakwartier. En daar woon ik nu sinds
ruim een jaar met veel plezier. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en er
wonen twintig mensen, dus zes à zeven
per verdieping. Er wordt elke dag volgens
een vastgesteld menu vers gekookt.
Iedereen heeft talenten
Op mijn kamer heb ik televisie, telefoon
en een computer – die ik voornamelijk
gebruik om naar muziek te luisteren. Ik
kan zelf bepalen wanneer ik rustig alleen
wil zijn en wanneer ik gezelligheid op
wil zoeken. Er is veel ruimte voor eigen
initiatieven. Die kun je naar voren brengen in het huiskameroverleg. Bij Triade
gaat men uit van de talenten die iedereen heeft. Soms moet je er zelf nog achter komen wat je talenten zijn.
Ik heb ontdekt dat ik vol zit met ideeën
en goed ben in organiseren. En in het

onderhouden van sociale contacten. Het
leuke is, dat je ook echt de mogelijkheid
krijgt iets met je talenten te doen. Fred
Klaassen is er om ons hierbij te ondersteunen. Hij is sociaal makelaar. Hij werkt
volgens een nieuwe visie. In de traditionele zorg wordt er maar al te vaak voor
ons gedacht en uitgevoerd, zonder ons
de tijd en de kans te geven om zelf ergens mee aan de slag te gaan.
Een voorbeeld van zo’n initiatief is dat
ik had geopperd om eens per maand samen te eten, in de gemeenschappelijke
ruimte. Om dit te realiseren, waren er
extra tafels nodig. Deze heb ik zelf bij
een bouwmarkt besteld. Zoveel vrijheid
en zelfstandigheid hebben wij dus.
Een ander idee van mij was het houden
van een nieuwjaarsreceptie. Dit hebben
we gedaan in de eerste week van januari,
in de nieuwe espressobar ‘Heilig Boontje’ en het was een enorm succes. Het
stond natuurlijk al tamelijk vol met onze
rolstoelen, maar door middel van flyers
hadden we de buurtbewoners ook uitgenodigd, en die kwamen in groten getale.
We hebben leuke contacten opgedaan en
hopen dat dit een vervolg gaat hebben.
Filmavonden
Huisgenoot Jonnie is bezig met het opzetten van filmavonden. Er zijn er al twee
geweest. En we zijn een keer uit eten gegaan bij Atlantis. We gaan zelfs een dagje
naar de Efteling. We moeten nog wel de
sponsoring rondkrijgen, want wij hebben
natuurlijk een rolstoeltouringcar nodig.
Buitenlandse reizen heb ik ook gemaakt. Met de Zonnebloem en met het
Rode Kruis. Je vaart dan met een boot
over bijvoorbeeld de Moezel of de Rijn.
Maar ik ben ook een keer met een bus
naar Oostenrijk geweest. Dat was een
aangepaste wintervakantie.
Door de week heb ik een druk schema.
Ik werk vijf middagen in de week bij Industriade in de Gooisekant. We doen daar
inpakwerk voor bijvoorbeeld de Hema
en voor export. Het is heel afwisselend,
want het zijn steeds andere producten.
Koffie-ochtenden
’s Ochtends heb ik twee keer in de week
fysiotherapie aan huis. En nu op donderdag dus de koffie-ochtend, waarvan ik
hoop dat deze nog wat bekender en populairder gaat worden. Bij deze, voor de
lezers van PoortNieuws: ben je in de gelegenheid om op donderdagochtend naar

de VIP-Lounge te komen en vind je het
leuk om in contact te komen met andere
buurtbewoners, met en zonder beperking
– kom eens langs!”
De twee uur zijn voorbij gevlogen. We
gaan naar buiten. Er staat een ijzige wind
en Rick gaat klappertandend op de foto.
Maar hij klaagt er niet over. Ik vraag
hem waarom hij geen elektrische rolstoel
heeft. Rick: “Die heb ik wel gehad, maar
iedere keer mankeerde er iets anders aan.
Dan heb ik liever een simpel model, dat
altijd rijdt”.
Het Connexxion-busje dat Rick naar
zijn werk brengt komt al aangereden.
Ik zwaai hem uit. Het voelt of ik er een
nieuwe vriend bij heb. In Almere Poort.
Redactie n

Thuis in de Buurt
een project van:

mogelijk gemaakt door:

Neem voor meer informatie
over Thuis in de Buurt
contact op met
Triade Cliënt Advies:
088-32 32 132
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Shockwave therapie voor
alle peesontstekingen
Caroline (35) heeft een afspraak gemaakt met fysiotherapeut
Evert Timmerman van ART Fysio. Ze heeft al een tijdje last van
een pijnlijke elleboog. Die pijn beperkt haar bij al haar dagelijkse werkzaamheden.
De praktijk ligt op loopafstand van haar
woning. Tijdens het intakegesprek komt
naar voren dat Caroline een kantoorbaan
heeft en veel computerwerkzaamheden
verricht. De pijn in haar elleboog kan
veroorzaakt zijn door een overbelasting

van de elleboogspieren: een tenniselleboog. Caroline schrikt, want ze heeft gehoord dat je van een tenniselleboog erg
lang last kunt houden. Evert stelt haar
gerust, want een tenniselleboog is tegenwoordig goed te behandelen.

Om de juiste diagnose te stellen, maakt
manueel therapeut René van de Coevering een echo van de elleboog. Voor deze
echo hoeft Caroline gelukkig niet naar
het ziekenhuis. Op de echo is te zien dat
Caroline een peesontsteking heeft. Ook
wordt met doppleronderzoek onderzocht
of het herstel al op gang is gekomen. Met
behulp van ultrageluid wordt bekeken of
er al sprake is van ingroei van nieuwe
bloedvaten; dit duidt op herstel. Na de
echo en het doppleronderzoek komt Caroline met de uitslag bij Evert. Aan de hand
van de uitslag start hij met Shockwave
Therapie. Evert legt Caroline duidelijk uit
wat hij gaat doen. Met behulp van het
shockwave apparaat wordt het pijngebied
behandeld met korte drukgolven, zogenaamde shockwave impulsen. De behandeling duurt 5 à 10 minuten per sessie. De
drukgolven verbeteren de stofwisseling.
Op die manier wordt de eigen genezingskracht van het lichaam gestimuleerd.
Shockwave therapie kan op alle peesontstekingen in het lichaam worden toegepast. Al na de eerste twee behandelingen
voelt Caroline duidelijk minder pijn aan
haar elleboog. Na zeven behandelingen
brengt Caroline een bezoek aan manueel
therapeut René van de Coevering voor een
controle echo. Op deze echo is te zien, dat
de ontsteking in haar arm volledig is verdwenen. Caroline is pijn- en klachtenvrij.
Om te voorkomen dat de klachten terugkeren, geeft Evert tot slot nog een aantal
adviezen voor een goede werkhouding.
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
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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

Behandel de mensen zoals je
zelf behandeld wilt worden

In juli 2010 zijn we gedrieën de praktijk in het Homeruskwartier
gestart. Een tandarts, een mondhygiënist en een assistente in
een kleine praktijk. Als je hier binnenkomt, heb je niet zo snel
een ‘tandartsgevoel’ doordat het huiselijk aandoet.
We begonnen in the middle of nowhere
kun je wel stellen, dus het was heel
spannend! We moesten de praktijk echt
vanaf nul opbouwen en daarom hebben
we flink geflyerd. Wat niet meeviel, met
her en der een bewoond huis tussen de

zandvlaktes en hijskranen in. Gelukkig
zijn er aardig wat reacties op gekomen.
Als kleinschalige praktijk proberen we
laagdrempelig te zijn en te blijven en hopen we een echte vertrouwensband met
de cliënten op te bouwen.

Wat betreft de behandelingen werken we
volgens de laatste inzichten. Een behandeling wordt niet ‘standaard’ uitgevoerd,
maar er wordt gezocht naar de beste oplossing voor de desbetreffende persoon.
Bovendien vinden we het heel belangrijk
om met kwalitatief de beste materialen en
instrumenten te werken, zodat we goede
kwaliteit af kunnen leveren en met veel
plezier kunnen werken. Ons motto is dan
ook: “Behandel de mensen zoals jezelf behandeld wilt worden”.
In ieder geval zien we de wijk gestaag
groeien, evenals de praktijk en daarom
zijn we zeer verheugd dat we sinds kort
een tweede tandarts erbij hebben! Zij is
zeer patiëntvriendelijk en kan heel goed
met kinderen opschieten. Ze werkt op de
maandag en de woensdag.
Onze medewerkers zijn allemaal zelfstandig gevestigd. Dus heeft u al een
tandarts en bent u alleen op zoek naar
een mondhygiënist, ook dan bent u bij
ons aan het juiste adres. Bij de mondhygiënist kunt u terecht als u bijvoorbeeld
tandvleesproblemen, een slechte adem of
vaak gaatjes heeft. Het beste is natuurlijk
om dit soort problemen te voorkomen en
al van jongs af aan met uw kinderen naar
de mondhygiënist te gaan.
Natuurlijk willen we ook iets leuks en
motiverends voor de kinderen doen. Bij
elk eerste bezoek ontvangt uw kind een
welkomstpakket of een ‘wisselpakket’.
Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen in onze praktijk!
Angelique den Hartog n

Tandheelkundig Centrum Almere Poort
Op zoek naar een
tandarts of mondhygiënist?
Wij nemen nieuwe
patiënten aan!

Kinderen ontvangen bij het
eerste bezoek een ‘wisselpakket’
of een ‘welkomstpakket’.

U vindt onze kleinschalige
praktijk in het Homeruskwartier.
Wij heten u van harte welkom.
Het team van TCAP.

Homeruslaan 100 | 1363 TA Almere Poort | 036-536 90 79 | info@tcap.nl | www.tcap.nl
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Praktijk voor gestalttherapie
in Almere Poort
In Almere Poort openen de ervaren gestalttherapeuten Petra
Bouwman en Theo Gielis op 15 februari een nieuwe praktijk
voor gestalt- en haptotherapie in het gebouw van gezondheidscentrum Vizier. Een aanwinst voor de wijk? De twee nieuwkomers vertellen wat u van hen kunt verwachten.

Theo Gielis en Petra Bouwman helpen u de weg te vinden

Patronen
Het kenmerkende van gestalttherapie
is volgens Theo dat je daarin geholpen
wordt: “je bewust te worden van de vaste
patronen in je reacties op mensen en situaties”. Zodra je zelf zo’n patroon herkent
en beseft dat je daar last van hebt, kun je
met behulp van de therapeut kijken of en
hoe je anders kunt reageren. Theo: “Het
veranderen van een vertrouwd patroon
is moeilijk, je deinst er als het ware voor
terug. Samen met de therapeut kun je
oefenen, experimenteren met nieuw gedrag. Als je merkt dat het nieuwe bevrijdend werkt, dat de dingen er makkelijker
door gaan, werkt dat motiverend om een
stapje verder te gaan”. Theo: “Het gaat
in de therapie niet zozeer om de vraag
waaróm je op een bepaalde manier reageert, dus we duiken niet direct in je
verleden om te zien hoe het allemaal zo
gekomen is. Wat we wél doen is proberen zicht te krijgen op wat je nú doet
in verschillende levenssituaties. Zodat je
zelf de patronen gaat zien”.
Petra: “Van belang in de therapie is
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ook ‘awareness’: dat wil zeggen gewaar
worden, waarnemen. Een mooi, zintuiglijk woord dat aangeeft dat je ook lijfelijk
reageert op situaties; niet alleen je hoofd.
We helpen je bij het beter gewaar worden van de signalen waarmee lichaam en
geest aangeven dat er iets aan de hand
is. Die twee zijn zo nauw verbonden...”
Hier en nu
Petra: “In de gestalt staat het hier en
nu centraal; we kijken naar hoe je nú
de dingen doet, en luisteren naar hoe
je erover praat; we maken als het ware
in de therapeutische sessies mee hoe je
jezelf in je staart bijt. Daar praten we
over. We helpen je je te concentreren op
je gewaarwordingen, helpen je te ontdekken hoe iets voor je is, hoe het voelt.
Daarvan leer je meer dan er steeds over
te lopen denken”. Theo: “Zo kun je op
den duur je eigen antwoorden vinden op
levensvragen, in plaats van aangeleerde
antwoorden. En leer je steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen
reacties en beslissingen”.

Gestalttherapie
‘Gestalt’ is een Duits woord, dat in het Nederlands gewoon ‘gestalte’ betekent. Mensen hebben de neiging iets (een voorwerp,
een verschijnsel, of een idee) waarvan ze
de omtrek zien, of een stukje, in gedachte
af te maken zodat je ‘de hele gestalte’ ziet.
“Gestalttherapie”, vertelt Theo Gielis, “is
deels gebaseerd op de gestaltpsychologie.
Héél kort samengevat ziet de grondlegger
van de gestalttherapie Fritz Perls, in het
verlengde van de gestaltpsychologie, een
menselijke behoefte ook als een gestalte,
een figuur, die je af wilt maken, (bevredigen). Als dat niet lukt, als je bijvoorbeeld
je honger niet kunt stillen, raak je gefrustreerd. Als een mens vaak wordt gefrustreerd bij het bevredigen van belangrijke
behoeften, gaat die frustratie een eigen
leven leiden. Er ontstaat een patroon.
Contact, de behoefte aan contact, is één
van de belangrijkste menselijke behoeften
waarin echter veel mis kan gaan. Aan de
patronen die als gevolg daarvan ontstaan,
kan de mens ernstig lijden. Maar het goede
nieuws is: je kunt er iets aan doen! Een gestalttherapeut helpt je daarbij.”

Praktisch
• Een therapie duurt zo lang als nodig;
dat is afhankelijk van de diepte en complexiteit van je vragen en problemen.
• Eén sessie duurt ongeveer een uur, in
overleg met de therapeut kan dat wat
langer of korter zijn.
• Het tarief voor individuele therapie is
90 euro per uur. Gestalt- en haptotherapie worden door de meeste ziektekostenverzekeraars (deels) via de aanvullende
verzekeringen vergoed.
• Relatietherapie wordt door beide therapeuten samen gedaan: het uurtarief is
evenredig.
Petra en Theo willen ook een ‘open
groep’ starten; een groep waarin de leden
met elkaar praten over ‘hobbels’ op hun
levenspad zoals een onbestemde onvrede
met jezelf, rouw die maar niet wil eindigen of werk dat steeds meer belastend
lijkt te worden. In zo’n groep leer je van
elkaar: niet alleen beter omgaan met je
eigen problemen maar ook met die van
een ander. De groep wordt begeleid door
één of beide therapeuten.
Zie voor contactgegevens en tijden de
advertentie op pagina 2.
Miebet van der Most n

Bij Vizier verloskundige zorg
met een glimlach
Sinds 1 juni 2010 versterkt Pauline Sampiemon als verloskundige het team van Gezondheidscentrum Vizier. Zij bracht veel
ervaring met zich mee, niet alleen als verloskundige maar ook
als bewoner van de polder. “Toch is Almere Poort wel weer echt
pionieren”, aldus Pauline.
“Hiervoor was ik teamleider van een
groot verloskundig team in Almere Buiten. Bij Vizier werk ik nu in een nieuw,
klein maar hecht team. Met voor het
eerst in mijn carrière een solo-praktijk.
In een compleet nieuw stadsdeel. Te midden van opgespoten zandvlaktes verrijst
het nieuwe – ik zie alles kleurrijk opbloeien met toch weer andere elementen
dan de rest van Almere.
Ik ben alleen, maar werk wel nauw
samen met de verloskundigen van Zorggroep Almere. Maar mijn netwerk is breder: op dinsdagmorgen doe ik spreekuur
bij de vrijgevestigde huisartsenpraktijk
Homerus. Ideaal: korte lijnen met de diverse huisartsen en ook aan deze kant
van Almere Poort goed bereikbaar!
De kleine praktijk maakt dat ik tijdens
mijn spreekuur bereikbaar moet zijn voor
spoedgevallen. Daar staat tegenover dat
ik ruim de tijd neem voor ‘mijn’ zwangeren, vaak een kwartier langer dan elders.
Als verloskundige begeleid je mensen
bij een belangrijke verandering in hun
leven. Het is vaak heel medisch, maar
heeft ook psychologische en sociale aspecten. Dat maakt het vak verloskunde
zo speciaal, maar ook de verloskundige.
Binnen het totaal van de gezondheidszorg is het daardoor een heel bijzonder
specialisme.
We kijken of de baby goed groeit, of
de bloeddruk goed blijft, we doen bloedonderzoek, maar geven ook voorlichting
over kraamzorg, over voeding... En over
de invloed van een baby op de relatie. Ik
heb, indien gewenst, veel aandacht voor
de beleving van deze nieuwe fase in het
leven van het (aanstaande) ouderpaar.
Ik leer de mensen goed kennen, weet
goed in te schatten welke aanvullende
zorg of therapieën zij nodig hebben of
bijvoorbeeld welke zwangerschapscursus
goed bij een koppel past.

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
Mw. A. Wigboldus, praktijkonderst. GGZ
Fysiotherapie 545 43 92
Mw. A.M. van Schooten
Mw. P. Quast-Brand
Kinderfysiotherapie 545 43 90
Mw. E. Kuijper
Verloskunde 06-543 401 26
Mw. P. Sampiemon, verloskundige
www.verloskundealmere.nl

Pauline Sampiemon werkt met plezier

Een nieuw stadsdeel, een nieuw team
en dan werken binnen de Zorggroep;
drie elementen die mij inspireren om me
ook maatschappelijk in te zetten. Erg
enthousiast ben ik bijvoorbeeld over het
‘mama-café’ waar jonge (aanstaande)
moeders elkaar ontmoeten, informatie
opdoen en uitwisselen over van alles wat
met het ouderschap te maken heeft. Ook
denk ik mee over extra zorg aan tienermoeders of het organiseren van bijscholing voor verloskundigen en huisartsen.
Werken voor de nieuwe inwoners van
Almere Poort geeft me veel voldoening.
Ik zie dit gebied werkelijk als een poort
voor een nieuwe, bonte en veelal jonge
populatie. Met ongekende kansen voor
iedereen die initiatieven neemt. Dus ook
voor mij!”.

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
•	Kinderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
036-539 78 80
contactgegevens / afdelingen
• De Caleidoscoop
coaching
& therapie voor Vizier!
kinderen
Gezondheidscentrum
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
036-545 43 70
• Praktijk voor Podologie Almere 		
06-385 016 57
• Psychologenpraktijk Psymere 		
06-510 121 20
• Praktijk voor Gestaltpsychotherapie
06-215 269 26 / 06 307 839 37
• Derma Quality – huidtherapie
06-392 071 54

Pauline Sampiemon, verloskundige n
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GRATIS INTAKE
06 392 071 54

Thai Food 2 go
Thorstraat 1
1363 WM Almere Poort
(036) 841 61 94
www.thaifood2go.nl

Ma t/m vr
9.00 tot 20.30 u.



Gevestigd in Gezondheidscentrum Vizier!

Deta-Secur, uw specialist van
beveiliging in Almere.
Voor meer informatie of advies neem
vrijblijvend contact met ons op:
www.deta-secur.nl 036 - 531 58 09
info@deta-secur.nl 074 - 259 04 07

- Acnetherapie
- Camouflagetherapie
- Elektrische epilatie
- Elektrocoagulatie
- Fruitzuurbehandeling
- Huidverbetering

- Huidverjonging
- Laserontharing
- Littekentherapie
- Microdermabrasie
- Oedeemtherapie
- Vaatbehandeling

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
(NVH) en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Funda Petek, Huidtherapeut
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

Leren zwemmen doe je bij
zwemschool Aquayara!
• zwemles in kleine groepjes v.a. 4 jaar
• korte wachttijden
• lesgeld E 34,00 per maand
• baby- en peuterzwemmen
• aquarobics

Drukwerk
nodig?
Drukwerk
nodig?
Drukwerk nodig?

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

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

www.teewes.nl
www.teewes.nl
www.teewes.nl
Drukwerk nodig?
of bel: 036-5311135

of bel: 036-5311135

One stop shopping • Drukwerk • Digitaal drukwerk
of/ pre-press
bel: 036-5311135
• Complete
mailings
DTP
One stop
shopping
• Drukwerk
• Digitaal
drukwerk

www.teewes.nl
DTP / pre-press • Complete mailings

of bel:
036-5311135
One stop shopping
• Drukwerk
• Digitaal drukwerk
DTP / pre-press • Complete mailings
One stop shopping • Drukwerk • Digitaal drukwerk
DTP / pre-press • Complete mailings
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voorzieningen in almere poort

Voorzieningen in Almere Poort
ond e rwijs
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

Groenhorst Almere
groen: vmbo bb kb gl tl en mbo
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
(036) 547 72 00
www.groenhorstalmere.nl
info@groenhorstalmere.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
tijdelijke locatie bso: Europalaan 848
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

Kinder Centrum Almere
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

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften. 		
				
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Persoonlijk contact, begeleiding
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.
tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

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

lid College Belastingadviseurs
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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
(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

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

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

diëtisten

Kleine Columbus

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

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

Aurorastraat 29, 1363 ZH Almere
06-193 816 86
www.dieet-balans.nl
info@dieet-balans.nl

Diëtistenpraktijk Van Baar

arts e n
huisartsen

Transistorstraat 31, 1322 CK Almere
06-150 812 98
www.dietistvanbaar.com
praktijkvanbaar@gmail.com

Gezondheidscentrum
Medi-Mere Poort

psychotherapeuten en coaches

Duitslandstraat 104, 1363 BG Almere
(036) 532 99 88
www.medi-mere.nl
poort@medi-mere.com

Bijzonder Jij

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

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

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

Jungiaans Atelier

tandartsen
Tandzorg Op Maat Almere Poort
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 3, 1363 BG Almere
(036) 539 78 80
www.tandzorgopmaat.nl
vizier@tandzorgopmaat.nl

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

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

OVERIGE ZORG
fysiotherapeuten
ART Fysio
Odinstraat 7, 1363 WL Almere
(036) 536 90 67
www.artfysio.nl
info@artfysio.nl

jungiaans analytische therapie
en creatieve workshops
Poseidonsingel 47, 1363 TR Almere
06-131 857 16
www.analytischetherapie.nl
miekeschram@xs4all.nl

Praktijk voor 				
Gestaltpsychotherapie Almere
Gestalt- en haptotherapie
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
06-215 269 26 / 06-307 839 37
www.gestaltpraktijk-almere.nl
mgielis@gestaltpraktijk-almere.nl
pmbouwman@gmail.com			

verloskundigen
Verloskundigenpraktijk 		
Almere Poort
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
(036) 545 43 90
06-543 401 26

Verloskundigenpraktijk 		
De Eerste Stap
• Poseidonsingel 41, 1363 TR Almere
• Duitslandstraat 104, 1363 BG Almere
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundigedeeerstestap.nl
WIJZIGINGEN OF TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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Woonzorgcentrum Vizier

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

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

makelaar

Derma Quality

leukehuizen.nl

huidtherapie
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

Poseidonsingel 40, 1363 TR Almere
(036) 540 90 31 / 06-412 464 05
www.leukehuizen.nl
info@leukehuizen.nl

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

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

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

Zorg naar uw wens
thuiszorg, ook particulier
Hongarijehof 18, 1363 CC Almere
(036) 848 97 37
www.zorgnaaruwwens.nl
info@zorgnaaruwwens.nl

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

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

Kapsalon Betty Boop
Poseidonsingel 39, 1363 TR Almere
(036) 536 99 89				
						

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

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

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

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

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

MyFitness
Fitness, groepslessen en spinning
Duitslandstraat 85, 1363 BG Almere
(036) 546 93 40
www.my-fitness.nl
info@my-fitness.nl			

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

watersport
Kanokay
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

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

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

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

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

Hikari

Versmarkt

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

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

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

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

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

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

Roti Centrum De Poort
Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM Almere

recreatie
Buurtcentrum Amerika
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 17 voor een overzicht van de
activiteiten in het buurtcentrum.

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

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

De Toko van Joke

Viplounge
in het Arte College, voor iedereen
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere
(036) 767 07 99
kijk voor het programma op:
www.viplounge.nu

HORECA
De Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
06-382 201 14
www.broodjesbar-almere.nl
info@broodjesbar-almere.nl

Europalaan 927, 1363 BM Almere
(036) 536 91 80
www.detokovanjoke.nl			

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

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

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

Day & Night
Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM Almere
(036) 841 81 36
www.daynight.nl
info@daynight.nl				

Heilig Boontje Espressobar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ Almere
06-246 758 56 / 06-551 784 58
www.heiligboontje.com
info@heiligboontje.com			
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wink e ls
food
Albert Heijn
Hongarijeplaats 2, 1363 CA Almere
(036) 536 99 80
www.ahalmerepoort.nl
info@ahalmerepoort.nl

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

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

The Bathroom Factory
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB Almere		
(036) 841 51 60
www.thebathroomfactory.nl

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

Dierentoko Poort
Europalaan 801, 1363 BM Almere
(036) 536 99 06
						

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

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

JRK Fietsenwinkel
reparatie, occasions & nieuwe fietsen
Poseidonsingel 37, 1363 TR Almere
06-473 144 40				

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

Ocean Badkamers
Poseidonsingel 44, 1363 TR Almere

BANK

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

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

Z o r g S CALA

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
Fysiotherapeut (Remco de Winter)
Verloskundigen ‘De Eerste Stap’
Diëtisten ‘Simpl. Food’
Verpleegkundige zorg (Remco Stam)
Psychologische zorg (Rita Jepsen)

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?
• Persoonlijke zorg, vaste huisarts
• Telefonisch bereikbaar van 08.00-17.00 uur
• Avondspreekuur
• Allergie-spreekuur en wratten-spreekuur
• Bloedafname
• Hartfilmpje, longfunctie en gehoortest
• Complete reisadvisering en -vaccinaties
• Uitgebreide kleine chirurgische verrichtingen
• Overgewichtsbegeleiding
• Psychologische hulp (gratis)
• Medicatie ook af te halen bij Albert Heijn
(dus ook in het weekend en avonduren)

Het kan niemand zijn ontgaan.
Alle zorgen om de zorg. Mij
ook niet. Geen politiek debat is
compleet zonder aankondiging
dat er bezuinigd gaat worden,
onze koopkracht gaat met vele
euro’s achteruit en de verzekeringspakketten worden uitgekleed. Dat kunnen de
hoge heren in hun dure pakken haast niet zonder
rode vlekken in de nek en enig gestamel overbrengen. Het laat me bepaald niet koud.
Ook wij huisartsen moeten flink inleveren. Ik begrijp dat de zorg steeds duurder wordt, sterker nog,
bijna onbetaalbaar als we zo doorgaan, doordat de
bevolking vergrijst en ook doordat er steeds duurdere behandelingen worden toegepast. Ik begrijp ook
dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Wat ik
niet altijd begrijp, is de manier waarop er bezuinigd
wordt. Als huisarts doen wij 95% van de zorg voor
5 % van de kosten. De hoge kostenposten zijn dus
elders, in ziekenhuizen, bij dure behandelingen en
vooral enorme kosten voor logistiek. Maar het leed
zie ik bij ons, op de werkvloer en vooral ook heel
dicht bij de mensen.
Mensen die dagelijks bij mij komen omdat ze ziek
zijn. Zij leveren het meest in. Het begint op Amerika te lijken – goede zorg alleen voor de rijken. Dat
maakt me soms erg boos. Wanneer iemand eigenlijk
naar een psycholoog zou moeten, om een conflict
met zijn baas of relatieproblemen of een burn-out te
boven te komen, maar niet kan gaan omdat het niet
wordt vergoed. En dat de huisarts geen vergoeding
meer krijgt voor de praktijkondersteuner, waardoor
de chronische zorg voor zeer kwetsbare patiënten
– met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of diabetes – in
gevaar komt.
Wat 2012 gaat brengen is een beetje koffiedik kijken,
onzekere tijden waarin in ieder geval de broekriem
aangetrokken gaat worden. Ik ben blij dat we bij
Medi-Mere goed voorbereid zijn. Omdat we bepaalde zorg van essentieel belang vinden. Bij ons kunnen patiënten gratis naar een psycholoog of coach
ter ondersteuning.
Ook onze diabeten en patiënten met hoge bloeddruk
moeten gewoon vier maal per jaar op controle kunnen blijven komen. We moeten ervoor waken dat de
patiënt niet de dupe wordt van de bezuinigingen.
Handen af van deze zorg! Zo, die zit. Ik moest even
tegen iemand aan schoppen. Ach, soms is het ook
lekker om alleen te schoppen, zonder zelf een oplossing te hebben, kijk maar naar de politiek.
Sharda Das, huisarts n
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alleen geldig bij
GAMMA Almere-Poort, Almereal
Markerkant en Almere-Doemere
GAMMA Almere-P
>
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Markerkant en Alm

,

Geldig
vanaf:
Geldig tot:
* Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u drie maanden lang 10% korting op uw aankopen.
Bij uw
eerste aankoop dient u
maanden
lang
* Tegen
inlevering
van deze coupon
u drie maanden
de leaflet bij de informatiebalie te laten voorzien van een 3
datumstempel
en een
handtekening.
Vanafontvangt
die betreffende
datumlang
is 10% korting op uw aankopen. Bij uw eerste aankoop dient u
dekorting.
leaflet bijBij
deiedere
informatiebalie
te laten
voorzien van
een datumstempel en een handtekening. Vanaf die betreffende datum is
de leaflet 3 maanden lang geldig en ontvangt u bij iedere aankoop 10%
transactie
is
legitimatie
verplicht.
Naam
klant:
Handtekening klant:
24-11-11
leaflet 3 maanden
geldig
u15:50
bij
iedere aankoop 10% korting. Bij iedere transactie is legitimatie verplicht.
De leaflet is niet geldig indien deze niet voorzien is van een stempel endehandtekening.
De lang
korting
is en
welontvangt
geldig op
aanbiedingen
De leaflet is niet geldig indien deze niet voorzien is van een stempel en handtekening. De korting is wel geldig op aanbiedingen
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