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Katernstraat 11, Almere
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De uitgever verklaart dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld.
Evenwel aanvaardt de uitgever op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid
van de inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen dan ook door geen enkele partij rechten
worden ontleend.

Pech in de Europalaan
Schreef ik eerder al dat je voor veel
dingen Poort niet uit hoeft, nu kom
ik wérkelijk bijna het stadsdeel niet
meer uit. De omzet in het stadshart
is drastisch gekelderd omdat ik er nu
een stuk minder impuls-aankopen
doe en minder vaak uit eten ga. In
plaats daarvan sla ik me al hapjes proevend door de Libelleweek heen, wandel ik de vijf kilometer route van de
Almeerdaagse die door het Cascadepark leidt – en nota
bene langs mijn eigen huis – drink ik latte macchiato bij
Heilig Boontje en trakteer ik mezelf op een diner bij Day
and Night. Intussen wordt mijn fietsband geplakt door de
nieuwe fietsenmaker hier in Poort. En ’s avonds geniet
ik van een spectaculaire voorstelling van Vis à Vis in de
open lucht op het Almeerder Strand. De ene dag is er als
een fata morgana een plein met een vis-, kaas- en loempiakraam in Homeruskwartier opgedoken en de volgende
dag haast ik me via de open dag van het toekomstige station – ja dat komt er dus echt, in december is het klaar! –
naar de Buurtreceptie in de VIP-Lounge. Even duik ik de
Dierentoko aan de Europalaan in voor een zak vogelvoer
en dan gebeurt het. Ik heb er even de aandacht niet voor
honderd procent bij. Mijn fiets staat nog voor de winkel,
keurig op slot en met de ballon van Prorail nog aan het
stuur, maar mijn digitale spiegelreflexcamera is verdwenen. Natuurlijk is het mijn eigen stommiteit, maar ik ben
in shock. Overal ter wereld was mijn camera een trouwe
metgezel, en uitgerekend in ‘mijn’ Europalaan slaat het
noodlot toe. Almere Poort is volwassen geworden. Dit
schijnt er helaas bij te horen. Of niet? Lees gauw pagina’s
10 en 11 over beveiliging en preventie!
Suzan Breedveld, uitgever n

info@almerepoortnieuws.nl

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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Evenementen Poort
Summerschool
Gedurende deze week werken we
aan de basis van rekenen, taal, lezen,
wiskunde, Nederlands en Engels.
Daarnaast besteden we aandacht aan
geheugentraining en het verbeteren
van je concentratie. Zo begin je sterk
aan het komende schooljaar en kun
je nieuwe vrienden maken!
Voor wie
• basisonderwijs
• middelbaar onderwijs
• MBO-studenten
Wanneer
27 t/m 30 augustus 2012
9:00-12:00 uur
Waar & opgeven
Bijzonder Jij
Europalaan 844
1363 BM Almere Poort
06-218 356 36
info@bijzonderjij.nl
www.bijzonderjij.nl

Roald Amundsenstraat 170 • 1363 KH Almere Poort • 06-551 640 47
dé salon in Almere Poort voor al uw beauty treatments!

• huidverbetering
• anti-aging
• acne behandelingen
• lichaamsbehandelingen
• massage
• pedicure/manicure
• ontharen
Kijk voor info en aanbiedingen op:

www.beautyalmere.nl

Een oase van rust en
luxe in Almere
Thermen La Mer is een exclusieve Day Spa, gelegen
in een prachtige bosrijke omgeving. Kom een dag
heerlijk ontspannen en geniet van alle luxe faciliteiten
op het gebied van Sauna & Wellness-Beauty.
Het enthousiaste team van Thermen La Mer
ontvangt u met open armen!

Gratis kop koffie of thee met iets lekkers tijdens uw saunabezoek
Deze aanbieding is alleen geldig tegen inlevering van deze advertentie in de maanden juli, augustus en september 2012.
Niet geldig i.c.m. badenkaarten en/of andere acties en specials. De advertentie dient bij binnenkomst ingeleverd te worden!

Scoutingpad 3, 1351 GN Almere Telefoon: 036-5386888 WWW.THERMENLAMER.NL
WWW.THERMENLAMER.NL

JUNI
16 Dier Event Groenhorst College
17 EK Heilig Boontje (alle NL wedstr.)
19 Barista workshop Heilig Boontje
20	Mama Café @ Heilig Boontje
20 Workshop bouwen KindercASLa
21	Voorstelling ‘HaRT’ met burenkorting – laatste dag (zie pag. 5)
23 Poort Festival Homeruskwartier
23 ZeskamPoort Cascadepark
23 Mini tentoonstelling KindercASLa
24	Mega Kids Happening Topsportc.
29	Netwerkborrel Heilig Boontje
30 Filmavond Buurtcentrum Amerika

JULI
05	Mama Café @ Heilig Boontje
06 Kookcafé in VIPLounge
Feestelijke opening grafitti walls
06	
Cascadepark / Arte College
10 Barista workshop Heilig Boontje
18	Mama Café @ Heilig Boontje
20	Mexican Night Heilig Boontje

AUGUSTUS
04 Opening PoortKids kinderkleding
04 Barista workshop Heilig Boontje
17 Workshop zomer-bloemschikken
		 Jeniffers Bloemen
18 Strand Festival Zand
22 Barista workshop Heilig Boontje
25	Cocktails Heilig Boontje

september
07 Kookcafé in VIPLounge
08 Bingo Buurtcentrum Amerika
12	Mama Café @ Heilig Boontje
12 Barista workshop Heilig Boontje
22 Burendag
27	Mama Café @ Heilig Boontje
28 Sponsorloop Cascadepark
29 Filmavond Buurtcentrum Amerika

OKTOBER
05 Kookcafé in VIPLounge
10	Mama Café @ Heilig Boontje
10 Dag van de Duurzaamheid
13 Barista workshop Heilig Boontje
13 Bingo Buurtcentrum Amerika
22 Burendag
25	Mama Café @ Heilig Boontje
27 Filmavond Buurtcentrum Amerika
Evenementen in Almere Poort
opgeven voor de agenda van oktober
t/m februari in de volgende uitgave
van PoortNieuws? Mail deze naar:
redactie@almerepoortnieuws.nl
POORTNIEUWS I 3
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Vis à Vis speelt fantastische locatietheatervoorstelling ’HaRT’ op Almeerder Strand
Vis à Vis heeft een groot recyclingstation gebouwd dat het decor vormt van HaRT waar een meeslepende liefdesgeschiedenis zich afspeelt. Groot materieel en techniek worden ingezet om het
scheidingsstation te transformeren in een fantastische werkelijkheid. Samen met de uitgekiende
muzikale arrangementen maakt dat HaRT tot een filmische beleving.
Vis à Vis is ooit als straattheatergroep
begonnen en groeide uit tot een buitentheatergroep met spectaculaire voorstellingen. Sinds 1990 spelen zij de ene succesvoorstelling na de andere. Vorig jaar
speelden zij ‘SILO 8’ op het Almeerder
Strand, waarin de zorg voor ouderen aan
de kaak werd gesteld. Deze voorstelling
trok maar liefst 48.000 bezoekers. Bewoners van Almere Poort werden via een
brief uitgenodigd om de voorstelling
bij te wonen tegen ‘buren-korting’. Wat
boffen wij toch in Almere Poort, dat we
zelfs voor een geweldige avond uit niet
ons stadsdeel uit hoeven.
Lokale bezoekers
Waren er naar de Libelle-week slechts
twee dames op de fiets gekomen – ik was
er één van – het Vis à Vis theater daarentegen wordt duidelijk ook door lokale
bevolking bezocht, getuige het aantal
fietsen bij de entree. Maandenlang is er
gebouwd aan het decor met het grote
materieel en de geweldige effecten. De
gele hijskraan torent overal bovenuit en
is van ver te zien.
Ook voor tieners en jongeren is het
hartstikke leuk om naar de voorstelling
te gaan. Er wordt een leeftijdsgrens van
tien jaar gehanteerd, puur omdat sommige scènes voor jonge kinderen wat te
heftig zijn. Voor hen is alles ‘echt’ en
geen toneel of trucage. Voor wie liever
niet ’s avonds laat op pad gaat – onder
wie overigens ook veel ouderen – is er de
middagvoorstelling op zondag.
Entourage
Heel bijzonder is het als het geleidelijk
nacht wordt tijdens de voorstelling. En
het een beetje koud wordt en je één van
de fleecedekens, die klaar liggen, om
je heen kunt slaan. En je je na afloop
van de voorstelling kunt warmen bij
fotografie: Hans de Vries
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de vuurkorf. Het hele terrein is overigens in de sfeer van de voorstelling, die
deze keer als thema ‘recycling’ heeft. Je
zit op het terras dan ook op plastic pallets, omringd door tonnen waar olie in
heeft gezeten, en eigenlijk van alles, tot
en met een oud model iMac aan toe. Er
is ook een heus restaurant, La Pou-Belle,
en wat er op hun buffet staat is bepaald
geen troep. Het is Indisch, maar ook Italiaans en gewoon lekker, met gamba’s en
steak. Dit tegen een redelijke prijs en met
korting voor jonge eters.
Scheidingsstation
Op het high tech scheidingsstation regeert
beheerder Sam; meester in het scheiden,
goeroe van de tweede kans. Hij maakt iedereen die komt recyclen haarfijn duidelijk dat – als het om scheiden gaat – de
mens hopeloos tekort schiet. En dat zullen we weten ook. Met een ondoorzichtig
web van regels dwingt Sam de storters op
de knieën om het afval nader te fileren
voor het zijn bestemming krijgt.
Totdat Sam wordt geconfronteerd met
een enorm stortprobleem. Zijn zoon Milo
wordt verliefd op een meisje dat illegaal
in Nederland verblijft. Een lastig pakket dat Sam voor zijn voeten geworpen
krijgt. Dit ‘stortprobleem’ zou wel eens
zijn ondergang kunnen betekenen. Er
ontspint zich een strijd tussen vader en
zoon vol heldenmoed en lafheid, liefde
en venijn.
Duurzaamheid de sleutel
HaRT speelt zich af in een tijd waar
duurzaamheid de sleutel is voor eindeloos geluk. Eindelijk verlost van schuldgevoel dumpt de moderne mens alles wat
niet meer bevalt en vervult zijn onverzadigbare materialisme met nieuwe hebbedingetjes. De locatietheater-experts van
Vis à Vis scheppen met HaRT een eigen
dimensie waarin men kan recyclen tot
in de eeuwigheid en zelfs het menselijk
overschot een plek vindt.
Traditiegetrouw zet Vis à Vis groot materieel en vernuftige techniek in om het
scheidingsstation te transformeren tot
een visuele belevenis. Per avond kunnen
850 toeschouwers vanuit een overdekte
tribune het liefdesverhaal in een absurde
setting beleven. Samen met een nieuwe
cast aan jonge acteurs en speciaal gecomponeerde muzikale arrangementen vormt
HaRT één van de grootst opgezette locatievoorstellingen van dit seizoen.

Ontsnapte bruid Vara stelt aan vriend Milo haar exotische neef Janek voor

Morele dilemma’s
Vis à Vis is bekend van de locatievoorstellingen Groenland, Drift, Kooiboys,
Daklozen on Ice en Picnic. Hun voorstellingen kenmerken zich door veel humor,
de kunst van het overdrijven en commentaar op de ‘moderne’ mens. Vis à Vis leidt
het publiek met een knipoog langs de afgrond van morele dilemma’s. Met HaRT
zet Vis à Vis een treffende satire neer over
het materialisme van de mens, onze angst
om onze luxe te delen en de hedendaagse

omgang met de vreemdeling.
Grappig zijn de verschillende voertuigen die gebruikt worden – van 45 km
autootje tot BMW – er komt van alles
voorbij gescheurd! Er zijn naast geestige,
ook hele mooie scènes. Maar laat je verrassen – kom zelf kijken!
redactie n

or de
Actie speciaal vo
Poort:
buren uit Almere
chts 0 15,00
Bezoek HaRT voor sle
HART.
met actiecode ACTIE
llinghart.nl
Kijk op www.voorste
bij ‘kaartverkoop’.
12
Geldig t/m 21 juni 20
.
zo
en
do
,
voor wo

POORTNIEUWS I 5

b a sis o n d e r wijs

Sterrenschool ‘De Ruimte’
in september van start

Bij flexibele onderwijstijden denken
we in eerste instantie aan de keuze tussen het volgen van een vier- of vijfdaagse lesweek. Bij de start van het schooljaar
gaan we eerst nog uit van een vijfdaagse
schoolweek”.
Alle kinderdiensten onder 1 dak
Ook dit klinkt heel comfortabel, je brengt
kinderen tot hun twaalfde naar één
adres. Dus geen gepuzzel met kinderdagopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse
opvang, overblijf, naschoolse opvang
en sportclubs. Ook extra ondersteuning
zoals bijvoorbeeld logopedie, remedial
teaching of kinderfysiotherapie.
Fred: “Er is veel belangstelling voor dit
concept omdat het meer past bij deze tijd,
waarin vaak beide ouders werken. Ook
voor éénoudergezinnen kan dit concept
een uitkomst zijn. Alle activiteiten vinden plaats onder één dak of in de nabije
omgeving. De coördinatie hiervan vindt
centraal plaats. Je hebt dus niet meer te
maken met allerlei verschillende aanspreekpunten. We werken nauw samen
met kinderopvang Partou, welzijnsorganisatie De Schoor en de gemeente Almere”.

Directeur Fred Molenberg bij het bouwbord van de Sterrenschool ‘De Ruimte’

In september gaat de Eerste Almeerse Sterrenschool ‘De Ruimte’ van start in de tijdelijke locatie aan de Nederlandhof. Over
anderhalf jaar zal het eigen gebouw, grenzend aan het Homeruspark, betrokken kunnen worden. We vinden directeur Fred
Molenberg bereid om onze vragen te beantwoorden.
Vijf sterren
We noemen nog even in het kort de vijf
sterren, als het ware de speerpunten van
de school. 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 7.00 tot 19.00 uur 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.
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Flexibele tijden en vakanties
Dat klinkt toch ideaal, dat leerkrachten
en leerlingen zelf hun vakantiedagen
kunnen kiezen. Zo ben je niet meer gedwongen om in een dure en drukke vakantieperiode op reis te gaan. Maar hoe
werkt dit in de praktijk?
Fred: “Het is vooral een kwestie van
goed plannen. Het aantal medewerkers
moet natuurlijk per dag worden afgestemd op het aantal te verwachten leerlingen. Uiteraard is het niet zo dat je de
vakantiedagen als een voorraadje snipperdagen te pas en te onpas mag inzetten. Zowel ouders als leerkrachten geven
bij voorkeur al bij begin van het schooljaar hun vakantieplanning op en de roosteraar gaat daarmee aan de slag.

Maatwerk voor ieder kind
Fred: “Kinderen beginnen de dag ’s ochtends in hun eigen stamgroep. Van daaruit gaat ieder aan de slag met zijn of
haar eigen doelen. De leerlingen volgen
hun eigen leerlijnen. Leerlingen zijn mede-eigenaar van wat ze willen leren. Dit
maakt ze heel betrokken en geeft ze een
gevoel van verantwoordelijkheid. Aan
het eind van de dag kun je vragen: “Wat
heb je geleerd?” in plaats van: “Wat heb
je gedaan?”. Daar zit het verschil.
Dit onderwijssysteem werkt ook goed
bij kinderen met leer- of gedragsproblemen. Ik heb jaren gewerkt op een school
in Amsterdam die verbonden was aan
kinder- en jeugdpsychiatrie en geloof
me, deze kinderen hadden het niet gemakkelijk. Maar ik maakte staafgrafieken met ze, van de doelen die ze wilden
bereiken, en ze vonden het prachtig om
eraan te werken. Door de leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerproces
werd hun motivatie vergroot en dit had
weer invloed op hun prestaties”.
E-learning en ICT
Er wordt gebruik gemaakt van digitale
schoolborden en leerlingen zullen de beschikking hebben over een tablet of een

Binding met de buurt
Centraal punt voor bewoners, organisaties en bedrijven. Hoe moet ik me dat
voorstellen?
Fred: “We geven de ouders de gelegenheid om een actieve rol te kunnen
spelen op school en ook voor bewoners,
instellingen en bedrijven uit de buurt
zijn er mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld
aan hulpouders, ouderraad, praktijklessen, hulp bij tuinieren in schooltuintjes,
etentjes in de school, het begeleiden van
uitstapjes en sport- en spel-activiteiten...
Ik denk ook aan een kindercoach en andere ondersteuning.
Het gaat hierbij niet zozeer om veel
inzet in tijd, maar om inhoudelijke betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders zullen
om hun arbeid en zorg goed te kunnen
afstemmen, veel opvoedkundige en onderwijskundige taken delegeren aan de
Sterrenschool. Goed geïnformeerd worden en meedenken over de ontwikkeling
van hun kinderen vinden we heel be-

Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen, architecten.

laptop. Heel modern, maar wat is het
kostenplaatje?
Fred: “We vragen 50 euro per jaar als
vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee kunnen we de kosten dekken van bijvoorbeeld festiviteiten en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast vragen we per jaar
een bijdrage van 200 euro voor het ICTfonds, waarmee we voor elk kind, vanaf
drie jaar, een laptop of tablet beschikbaar
hebben. We denken dit in een huurkoopconstructie vorm te kunnen geven”.

Sfeertekening van de te realiseren nieuwbouw met Homeruspark op de achtergrond

langrijk. Er wordt een digitaal portfolio
bijgehouden van ieder kind. Minimaal
vier keer per jaar deelnemen aan een
portfoliogesprek is voor iedereen goed in
te plannen”.
Nieuwbouw
Aan de plannen te zien wordt het met
recht een gebouw waar je met plezier een
belangrijk deel van je leven tot twaalf
uur op een dag kunt doorbrengen. Kun je
een tipje van de sluier oplichten?
Fred: “Er zal een centrale dienstenbalie
komen, een mediatheek, een aula, centrale werkruimtes – een soort flexwerkplekken voor kinderen – en veel ruimte
buiten om te spelen en te ontdekken”.

Prisma en ASG
Wordt de Sterrenschool een christelijke
of een openbare school?
Fred: “Beide. Het is een unieke samenwerking. Bij aanmelding geven
ouders aan of ze hun kind aanmelden
voor Stichting Prisma of voor de ASG
(Almeerse Scholen Groep). In de praktijk
zullen de lessen en activiteiten gezamenlijk plaatsvinden. Ouders kunnen ervoor
kiezen dat hun kind humanistische vorming krijgt in plaats van godsdienstles.
Ik ben wel voor het starten van de dag
met een algemeen moment van bezinning. Daar kan ieder zich in vinden”.
redactie n

De Ruimte, Eerste Almeerse Sterrenschool
Open vanaf maandag 3 september 2012

Kennismaken?
Mail naar directeur Fred Molenberg voor het maken van een
afspraak. e-mail: f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

Informatie en aanmelden
Ga naar www.sterrenschoolderuimte.nl en download het
aanmeldingsformulier.

Waar?

Sterrenschool De Ruimte wordt tijdelijk gehuisvest in
De Kleine Wereld, Nederlandhof 5, Almere Poort
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homeruspark

Homeruspark -- een park op
een archeologische vindplaats
Landschapsarchitect Thijs van Hees neemt ons mee voor een
wandeling door het Homeruspark. Enthousiast laat hij ons zien
wat er al is en wat er nog gaat komen. Dit bijzondere park midden in het Homeruskwartier is zijn trots. Hij heeft bij het ontwerp duidelijk rekening gehouden met allerlei partijen en niet
in het minst met de omwonenden, die nog deze zomer volop
van hun park kunnen gaan genieten.
Stenen tijdperk
Op de plek van het Homeruspark liggen
onder de grond veel archeologische resten. Deze gaan helemaal terug naar het
stenen tijdperk, waarin het gebied een
geliefde verblijfplaats was van nomaden.
De plek waar deze vondsten goed geconserveerd in een veenlaag liggen, heeft
de vorm en plaats van het park bepaald.
Want hier mag niet gebouwd worden.
Er zijn nog meer restricties, er mogen
bijvoorbeeld geen heuvels en kuilen in
het park komen en geen gesloten verharding, zoals asfalt. Is het leuk om een ontwerp te maken met zoveel beperkingen?
Thijs: “Ik zag er zeker een uitdaging in.
Het park ligt mooi midden in de wijk,
in een geschakeerde omgeving, het heeft
een goede maat voor een park. Er is bewust voor gekozen om er geen ‘oerpark’
van te maken, met ruige bosjes en open
plekken en meertjes. Maar met de keuze
van de bomen komt de archeologie toch
naar voren.
Bomen van hier
Het wordt een park van deze tijd, maar
wel met bomen die hier thuis horen. Uit
grondmonsters en pollenonderzoek is
gebleken welke bomen hier in de oertijd
groeiden in warmere en koudere perioden. En deze vind je terug in het park”.
Ik tel zeker acht verschillende soorten
bomen: grove den, berk, eik, els, wilg,
es, populier en linde. De combinatie van
naaldbomen en loofbomen maakt het
speciaal. Dan is er ook nog de hazelaar,
dat is een struik. Thijs: “Begin vorig jaar
zijn de bomen al geplant. Het duurt een
jaar of drie voor een boom goed opnieuw
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Centrale ontmoetingsplek
Het park is ongeveer 60 meter breed, zo
breed als een voetbalveld. Dit zal mooi
ruimtelijk tonen als het definitieve gras
in juni gezaaid is. Maar het wordt geen
veld om alleen naar te kijken. Je mag
er naar hartenlust op lopen, spelen, zitten, picknicken en zelfs barbecueën. Het
gras heeft wel even tijd nodig om goed
te groeien, dus met een flink partijtje
voetbal kun je beter wachten tot volgend
voorjaar. Het park is bedoeld als centrale
ontmoetingsplek. De grond is polderklei gemengd met zand. De bomen en
het gras doen het hier veel beter op en
het wordt niet zo gauw een modderpoel
wanneer het regent”.

1

2

3

is geworteld. Tot die tijd krijgen ze extra
water. Deze maand is begonnen met de
aanleg van het pad rondom het park. Dit
pad wordt 1,3 kilometer lang. Een fijne
afstand voor een wandeling. De bomen
staan in en langs het pad en zorgen voor
wisselende kijkjes.

Waterpartijen
Beide uiteinden van het park grenzen
aan waterpartijen. Aan de westzijde is
dit al goed zichtbaar. Een opvallend element is het eilandje in het water, met ei-

Oproep voor inzenden
initiatieven bewoners
Omwonenden van het Homeruspark en andere bewoners van Almere Poort die ideeën
hebben voor de invulling van zeven stukken grond, waarvan één tijdelijk (nr. 1) en
zes permanent (nrs. 2 t/m 7) worden door
de Gemeente Almere opgeroepen om hun
voorstellen in te sturen.
In de tekst op deze pagina zijn enkele voorbeelden genoemd, maar het mag ook iets
anders zijn. Beschrijf in het voorstel niet
alleen het idee, maar ook hoe je het budget, de uitvoering en het onderhoud ervan
gaat regelen. Stuur het tot uiterlijk 1 september 2012 per e-mail naar:
apvierbergen@almere.nl

Thijs van Hees leidt ons rond door het Homeruspark in wording

kenbomen erop. Er ligt nu nog een dam
naar het eiland toe, zodat er voertuigen
kunnen komen voor werkzaamheden.
Maar straks zal het eiland alleen nog
bereikbaar zijn via stapstenen, een loopbrug of een trekpontje. Aan deze zijde
van het park wordt een klein strandje
aangelegd en aan de oostzijde komt een
rietkraag. Het is geen officieel zwemwater maar wel zal het mogelijk zijn om
tussen het riet te gaan vissen, want het
water staat in open verbinding met grotere wateren”. Op de tekening staan op
twee plaatsen een aantal ‘waterkavels’
gepland. Op deze plekken zal de grond
worden uitgegraven zodra de gemeente

de kavels voor drijvende huizen in de
verkoop doet.
Buren van het park
Het park grenst direct aan de achtertuinen van sommige huizen. We lopen
langs een groep houten huizen, waar bewoners samen gekozen hebben voor een
omheining van boomstammen in plaats
van een standaard hek of schutting. Wel
ieder op zijn eigen manier. Twee bewoners hebben de boomstammen horizontaal verwerkt, waardoor er een soort
langgerekte kijkschermen ontstaan.
Thijs: “Daar was ik zelf niet op gekomen.
Maar creatief is het wel!”.
Eigen initiatieven
Behalve water zijn aan de uiteinden van
het park enkele lappen grond die geen
bouwbestemming hebben en gebruikt

In september zal de gemeente de inzendingen doornemen en na 1 oktober zal bekend
worden gemaakt welke initiatieven uitgevoerd kunnen worden.

mogen worden voor passende initiatieven. Te denken valt aan: schooltuinen,
een moestuin, kruidentuin, pluktuin, een
pierenbad, jeu-de-boules-veld, een extra honden-uitlaat-veld... De gemeente
vraagt bewoners van Almere Poort, van
Homeruskwartier in het bijzonder, om
ideeën in te sturen. Dit kan van alles zijn,
maar belangrijk is om te vermelden dat
het niet alleen om een idee gaat, maar
ook om een plan voor de uitvoering en
het onderhoud ervan.
Ik bedank Thijs voor de rondleiding
waardoor ik veel te weten ben gekomen
en het gevoel van trots zijn op dit mooie
park nu met hem deel. En hopelijk straks
met ons vele gebruikers vanLegenda
het park!
Bewoners initiatieven
Hondenuitlaatplaats
redactie
n

Legenda boomsoorten
Zwarte els
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Haagbeuk
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Grauwe abeel
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Grootbladige linde

Hollandse iep
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Beveiliging en preventie in unieke setting
Regelmatig kom je ze tegen in Almere Poort: zilverkleurige auto’s met logo in de vorm van een schild. Op patrouille ter beveiliging van de buurt. Peter Haarhuis, directeur van Deta-Secur,
kan ons er alles over vertellen.
Zesde zintuig
“De situatie in Almere Poort is heel bijzonder. Er wordt op allerlei plekken gebouwd,
terwijl er ook al volop mensen wonen en
werken en kinderen op straat spelen en
naar school gaan. Op verschillende plaatsen liggen bouwmaterialen open en bloot.
Dit is diefstalgevoelig. Je kunt je misschien niet voorstellen dat iemand zware
bouwmaterialen meeneemt, maar toch gebeurt het. Vooral koperen buizen en zonnepanelen zijn populaire buit.
Ik ben het beroepsmatig gewend om
op te letten – beveiligers valt het snel op
als er iets niet pluis is, dat is ons zesde
zintuig. Om tot goede resultaten te komen werken we samen met de gemeente,
de politie en de bewoners.
Hond in dienst
We hebben circa tien personen in dienst
die ’s nachts rondrijden in Almere Poort.
Twee beveiligers met elk een auto hebben tegelijk dienst. Soms draait er ook
een hond mee, vaak is dit een mechelse
herder. Onze hondengeleiders worden
wekelijks getraind en behoren al enkele
jaren tot de top in Nedereland. Ook dit
jaar doen we weer mee met de Nederlandse kampioenschappen.
Voor bewoners
Drie jaar geleden waren er in Poort nog
weinig bewoners en veel bouwactiviteiten. Doordat het gebied nog zo verlaten
was, waren er veel criminele activiteiten.
De gemeente wou de bewoners meer veiligheid bieden en vroeg ons om deze uitdaging aan te gaan. Door gebruik te maken van verschillende technieken en door
de goede samenwerking met de politie en
de gemeente waren we in staat om de criminaliteit een halt toe te brengen.
Met de toename van de bevolking zijn
er echter andere illegale activiteiten gesignaleerd, zoals dumpingen van grof
vuil. Nieuwe bewoners zullen misschien
niet altijd weten waarom er beveiliging
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rondrijdt – vaak denkt men dat wij alleen de bouwplaatsen bewaken. Maar de
beveiliging doet meer dan dat, zoals:
• het noteren van afvallozingen
•h
 et noteren van verdachte voertuigen
en personen die zich verdacht opstellen
• het controleren van straatverlichting
•
het reageren op een telefonische oproep van een buurtbewoner
• het afsluiten van bouwplaatsen.
Alle informatie wordt doorgestuurd naar
de gemeente en politie, die daarop hun
maatregelen kunnen nemen.
De beveiliging in Almere Poort is er
dus niet alleen voor de bouwplaatsen,
maar juist ook voor de veiligheid van
de bewoners. De beveiligers vinden het
prettig als de bewoners een praatje met
ze maken, hierdoor horen zij wat er leeft
in de buurt.
Samenwerking met bewoners
Als een bewoner van Almere Poort iets
verdachts signaleert, kan er elke werkdag
vanaf 17:00 uur rechtstreeks contact op
worden genomen met de surveillance. De
surveillance kan direct ter plaatse komen
om met de bewoner te praten of om een

verdachte situatie te controleren en te
rapporteren. De beveiligers zijn bereikbaar onder de telefoonnummers:
06-34 38 03 27 en 06-14 61 66 36.
Voor een afspraak met mij persoonlijk
ben ik het beste te bereiken via e-mail:
p.haarhuis@deta-secur.nl
Naast onze beveiliging zijn er ook
wijkagenten van de politie aanwezig in
Almere Poort en zij houden elke woensdagmiddag spreekuur in het Homeruskwartier bij de keet van de gemeente.
Bouwplaats geen speelplaats
Wat mij hier opvalt is dat het vaak gebeurt dat kinderen op een bouwplaats
spelen, ondanks dat er hekken omheen
staan. Een spannende speelplaats natuurlijk, maar niet zonder risico. De hekken staan er niet voor niets. Ik wil ouders
erop wijzen dat zij zelf verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid van hun kinderen.
Vakantie of verhuizing
Mocht u voor de zomer een vakantie of
een verhuizing in de planning hebben
staan, dan kunt u contact opnemen met
ons of met Jasper de Koning van de gemeente. Misschien kunnen wij iets voor
u betekenen door uw huis tijdens een
bepaalde periode in de gaten te houden.
Laten we er met zijn allen voor zorgen
dat Almere Poort een prettige en veilige
leefomgeving blijft”.

Peter Haarhuis: een baas die zelf graag op de werkvloer komt

redactie n

Tips voor de veiligheid
in en om huis
• laat geen ramen en deuren open
staan
• zorg voor goed hang- en sluitwerk
(gebruik sloten met een politiekeurmerk)
• monteer buitenverlichting met een
sensor
• verkondig het niet op internet als
je op vakantie gaat
laat tijdens afwezigheid verlich•
ting binnen dagelijks een paar uur
branden met behulp van timers
• laat niet de gordijnen dicht tijdens
de vakantie als je deze normaal gesproken open hebt
• laat gedurende de vakantie door
iemand je post van de mat halen,
zodat er geen stapel post en kranten zichtbaar is
•
onderhoud goed contact met je
buren, breng elkaar ervan op de
hoogte wanneer je op vakantie
gaat, zodat je voor elkaar alert
kunt zijn
• zorg dat je voordeur zichtbaar is,
voorkom dat deze verscholen gaat
achter een dichte, hoge heg
• wanneer je iets verdachts ziet, noteer dan het kenteken, uiterlijke
kenmerken en andere details

EEN ORIGINEEL EN
KLEURRIJK LOGO?
Kom in de kleurrijke wereld van
www.deboerillustraties.nl
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

Gebouw MediaPlaza, Katernstraat 11, 1321 NC Almere, tel. 06 22 36 35 45.
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Kinder Centrum Almere blijft
verrassend leuk

Moestuinen in gebruik
Het duurde even voor de nachtvorst uit
de grond was, maar in april wilden we
niet langer wachten en zijn de kinderen
begonnen met onkruid wieden en het
planten van allerlei leuks: kerstomaten, aardbeien, sla, broccoli, aardappels,
prei... Uiteraard moet er ook tussendoor
veel geschoffeld en water gegeven worden. Wat zullen de kinderen straks apetrots zijn op hun eigen oogst, die dan
vast extra lekker smaakt.
Sport en spel op het veld
Tussen de ponyweide en de moestuinen
is ook nog een sportveld. Hiervoor hebben we een mobiele container met allerlei buitenspel-attributen aangeschaft,
om bijvoorbeeld slagbal of hockey te
spelen. Deze container kan ook mee het
park in of naar het strand.

Ook tijdens Koninginnedag in het Cascadepark veel belangstelling voor de pony’s

Wat is het geheim van het succes van Kinder Centrum Almere? Is het de kleinschaligheid,
het concept van het buitenleven met de natuur en de dieren
of zijn het de gedreven leidsters
en de leiding, die altijd bezig is
met vernieuwingen en het perfectioneren op allerlei fronten?
Het is de combinatie, al deze ingrediënten vormen samen een
aantrekkelijk geheel.
Pony’s zijn trekpleister
Eigenaresse Renate van Westen praat
ons bij. “Begin april arriveerden de pony’s bij Kinder Centrum Almere. De weide met de omheining stond klaar en ook
een schuilstal was geplaatst. De pony’s
moesten natuurlijk nog wennen aan hun
nieuwe omgeving en aan elkaar. Maar ze
trokken meteen veel bekijks van buurtbewoners en voorbijgangers. Dit is hartstikke leuk. Kom gerust kijken en aaien.
Maar breng ze alsjeblieft geen lekkere
hapjes, want anders moeten ze straks
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op dieet! Ze krijgen drie keer per dag te
eten. Ze eten hooi en biks (paardenvoer).
Het zijn brave pony’s die graag gezelschap hebben. Het viel vooral op hoe
snel ze zich aan elkaar hadden gehecht.
De grootste, Lilo, is een Welsh B-pony
en de kleine is een Shetlander A-pony
die luistert naar de naam Pebbles. Lilo
is tien jaar en ze is beleerd, dat wil zeggen: er kan op haar gereden en met haar
gesprongen worden. Pebbles is nog een
veulen van twee jaar. Zijn knuffelgehalte is heel hoog – groot en klein worden
door dit schatje aangetrokken.
Oudere bso-ers die ervaring hebben
met pony’s mogen helpen bij de verzorging. Dit gebeurt buiten bso-tijd. Tijdens
naschoolse opvang mogen kinderen in
kleine groepjes onder begeleiding naar de
paarden. Om te beginnen leren de kinderen omgaan en vertrouwd raken met de
paarden. Pas later zullen er paardrijlessen gevolgd kunnen worden. Natuurlijk
alleen als het kind dit graag wil en de
ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
Op Koninginnedag stonden we met Lilo
en Pebbles op de kleedjesmarkt in het
Cascadepark. Zo’n honderd kinderen hebben een gratis ritje op Lilo gemaakt. Het
was een heel geslaagde dag, natuurlijk
mede door het mooie weer.

Vakantie-opvang
Onze opvang in de vakanties is flexibel,
met andere woorden je betaalt alleen wat
je afneemt. Ouders kiezen zelf hoeveel
en welke dagen zij vakantie-opvang af
willen nemen voor hun kind(eren). Dit is
onafhankelijk van het aantal dagen reguliere opvang die af worden genomen.
Zelfs alleen vakantie-opvang afnemen is
mogelijk.
In de meivakantie hebben we erg leuke
dingen gedaan. We zijn een dag met z’n
allen naar Natuurpark Lelystad gegaan,
waar de kinderen een detective-rugzakje
mochten huren. Ook hebben we Sprookjeswonderland in Enkhuizen bezocht, en
het Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Van de vier dagen bleef er één
dag over om uitgebreid te knutselen. De
kinderen hebben mooie zeepkettingen
voor Moederdag gemaakt, en sieraden
en popcakes. De juffen zijn gelukkig allemaal erg creatief dus de kinderen komen na een leuke dag met de mooiste
knutsels thuis.
Mini-babygroep een succes
De mini-babygroep, die begin april van
start ging in het knusse huisje naast de
boerderij, is een groot succes gebleken.
In deze groep is plaats voor maximaal
acht baby’s tot negen maanden oud. De
vaste leidsters, Patricia en Daniëlle, hebben jarenlange ervaring en veel affiniteit
met de opvang van de allerjongsten. Ouders vinden het een prettig idee dat hun
baby in een rustige, constante, huiselijke

omgeving wordt opgevangen. Met de
twee vierlingkinderwagens kan overigens ook gewandeld worden.
De mini-babygroep zit nu vier dagen
in de week bijna vol, maar er is natuurlijk doorstroom, omdat de baby’s met
negen maanden, wanneer ze toe zijn aan
wat meer uitdaging, naar de babygroep
in de boerderij gaan. Dus wie tijdig reserveert, vindt nog wel een plekje.
Verse maaltijden
Er wordt gekookt volgens een menu
dat om de vier weken rouleert. Natuurlijk wordt dit regelmatig aangepast aan
het seizoen en aan de wensen van de
kinderen. De bso-juf Monique doet de
boodschappen en kookt in grote dunyapannen – dit zijn mediterrane elektrische
pannen – het eten voor het hele Kinder
Centrum, dat bij volle bezetting zo’n 55
monden telt. Dit wordt allemaal voorbereid voordat de bso-kinderen van school
worden gehaald. Uiteraard prikken de
juffen ook een vorkje mee. Want zien
eten doet eten! De kinderen komen tevreden met hun buikjes vol thuis en kunnen daar meteen wat quality time met de

ouders delen, zodat het geen ‘spitsuur’
wordt in de keuken thuis.
Kindplansysteem
Iets dat misschien minder tot de verbeelding spreekt, maar wel een nuttige
investering is gebleken, is de aanschaf
van het kindplansysteem ‘The Nanny’.
We zijn nu bezig met het invoeren van
de gegevens van elk kind in dit professionele en overzichtelijke systeem. Wijzigingen aanbrengen is straks een kleine
moeite en wij zien dan meteen overzichtelijk de bezetting van de groep. Dit was
voorheen best een gepuzzel, het is nu efficiënter. Ook is het systeem aan de facturering gekoppeld.
Zomerklaar
De bomen die zijn geplant, hebben inmiddels groen blad. De gebouwen krijgen zonwering in de vorm van screens
aan de buitenkant van de ramen. Ook
komen er hordeuren om te voorkomen dat insecten naar binnen vliegen.
Zo blijven we Kinder Centrum Almere
steeds perfectioneren”.
Redactie n

Aan het werk in de moestuin

kleinschalige opvang
van maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 19.00 uur

weide met shetlanders
die verzorgd en bereden
mogen worden

verse warme maaltijd
aan gezellige tafel
is inbegrepen

ieder kind kweekt
groente, fruit en bloemen
in een eigen moestuin

professionele leidsters
die gecoacht worden
door een pedagoge
knusse mini-babygroep
met max. acht baby’s
in eigen gebouw
kinderdagverblijf

De Boerderij

Buiten Schoolse Opvang

De Hooiberg

grote buitenspeelruimte
met een hooiberg met
rondom leuke dieren

KinderCentrumAlmere
Mercuriusstraat 1
1363 ZB Almere Poort
(036) 841 95 85
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl
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Workshops in Almere Poort
Een workshop betekent een dagdeel intensief met iets leuks
bezig zijn, zonder dat je vastzit aan een wekelijkse cursus. Zo
kun je dus van alles uitproberen. Het lokale aanbod is heel gevarieerd. Met plezier testten wij er een paar uit.
Bloemschikken

Koken en bakken

Jeniffers Bloemen
Europalaan 818
www.jeniffersbloemen.nl
kosten: 1 35

VIP-Lounge
Oostenrijkstraat 2
dianaves@hotmail.com
kosten: 1 3

Het is al donker, als ik in maart naar
Jeniffers Bloemen fiets voor de workshop bloemschikken. We gaan de lente in
huis halen door zelf een lente-bloemstuk
te maken. De bloemenzaak is omgetoverd tot atelier, met een groot werkblad
waar we met twaalf personen aan kunnen werken. We worden ontvangen met
koffie, thee en fris en krijgen een korte
uitleg. Het is de bedoeling dat iedereen
zelf flink de handen uit de mouwen gaat
steken. Op tafel staat een bloemstuk dat
dient als voorbeeld, maar ieder mag het
helemaal naar eigen smaak en ideeën
aanpakken. Aan het eind van de avond
zijn de resultaten dan ook allemaal verschillend. We krijgen een grote, platte
schaal, gevuld met steekschuim. We
mogen kiezen uit alle kleuren en soorten bloemen uit de winkel, en dat zijn
er heel wat! Mijn bloemstuk wordt een
blije, bonte lente. De mogelijkheden zijn
eindeloos en Jeniffer en haar collega
geven ons goede adviezen en creatieve
ideeën. Zoals het ‘ophangen’ van een
paar bloembolletjes met mini-narcissen
aan de takken van ons bloemstuk. Trots
op het resultaat en na een leuke avond
gaan we naar huis. Het bloemstuk is zo
groot dat het niet in mijn fietsmand past.
Geen nood, de bezorgservice biedt uitkomst!

Deze workshop springt er positief uit
qua prijs – nee het is echt geen drukfout.
De prijs is laag doordat de activiteit gesubsidieerd wordt door de gemeente en
vrijwilligers via De Schoor de leiding op
zich nemen. De eigen bijdrage hoeft alleen de kosten van de inkopen te dekken.
Om de beurt geeft iemand de leiding. Zo
is er al Marokkaans, Turks, Indonesisch,
Afghaans, Mexicaans en... Hollands gekookt. Vaak is er veel achtergrondinformatie. Maar er wordt ook veel gekletst
en na afloop eten we het gerecht heerlijk
samen op. Het is fantastisch om op deze
manier andere culturen te leren kennen
en te proeven. Het koken vindt plaats op
elke eerste vrijdagochtend van de maand
– in overleg, de datum wil nog weleens
een week verschuiven i.v.m. schoolvakanties. Het is heel vrijblijvend, je kunt
meedoen wanneer je wilt, alleen geef je
je wel vooraf op in verband met de inkopen. Er komen gemiddeld zo’n vijftien
mensen. Vrouwen zijn in de meerderheid, maar er doen ook een paar dappere
mannen mee. Sommige deelnemers komen wat later binnen. Dat kan allemaal.
De keuken van de VIPLounge heeft een
ruim kookeiland. In mei bereidden we
een high tea, met allerlei baksels, zoet
en hartig. Zo kon ieder een eigen klein
gerecht klaarmaken.
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Barista
Heilig Boontje
Beneluxlaan 614
www.heiligboontje.com
kosten: 1 55

Als je weleens geniet van de heerlijke
koffie bij Heilig Boontje, kan het je haast
niet ontgaan zijn dat er ook workshops
worden gegeven. Hoewel ik zelf vóór
de komst van Heilig Boontje nog nooit
van ‘barista’ had gehoord, is het een heel
trendy en gewilde workshop. Mensen komen uit het hele land naar Almere Poort,
om bij Sander de Coninck de kunst af te
kijken. De workshops worden gegeven in
kleine groepjes, zodat je in de gelegenheid komt om zelf te oefenen en je veel
vragen kunt stellen. Ik sla er Wikipedia
op na: “Barista is Italiaans voor barman
of -vrouw. Een vakman of -vrouw die
zich toelegt op het bereiden van espresso
en aanverwante dranken als cappuccino. De barista weet vrijwel alles van
de techniek van de espressomachine en
de processen bij het bereiden van de
espresso”. De workshop die ik op deze
dinsdagavond in mei volg, is er één voor
particulieren en beginners en behandelt
vele aspecten van koffie – van bes tot
boon, van oogst tot branden en van molen tot in de kop. We krijgen enorm veel
interessante informatie, en gaan ook zelf
aan de slag. Hoe stel je de koffiemolen
in, in hoeveel seconden loopt het water
door de koffie, heb ik de juiste druk en de
juiste kleur espresso? Het valt niet mee
en mijn respect voor het beroep van barista groeit met de minuut. Dan gaan we
nog oefenen met latte art, het maken van
leuke figuurtjes van melkschuim op de
koffie. Dit moet mij toch wel lukken. Beteuterd kijk ik naar het miezerige hoopje
melkschuim dat geenszins op een hartje
of blaadje lijkt. Maar niet getreurd. Dit
kun je thuis oefenen. En anders bestel je
er één bij Heilig Boontje.
Redactie n
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Mieke Schram start Jungiaans
Atelier aan Poseidonsingel

In het rijtje winkelpanden op
de begane grond van ‘Ithaka’
aan de Poseidonsingel zit al
een tijdje een Jungiaans Atelier. Nieuwsgierig kijk ik naar
binnen. Het ziet er uitnodigend uit. Maar kun je er nu
boetseren of therapie ontvangen? Het antwoord is: beide!

Op dinsdagavond is er boetseerles. Ik
word hartelijk met thee en koek ontvangen door Mieke Schram. Er is een aantal vrouwen bezig, ieder aan hun eigen
werkstuk. Mieke begeleidt en adviseert.
Een dame glazuurt haar keramische bekers. Mieke: “Je kunt ze echt gebruiken
als je wilt. De werkstukken van klei en
keramiek worden gebakken in de kleioven en na het aanbrengen van de glazuur gaan ze nogmaals de oven in. In
principe zijn ze dan waterdicht”.
Ik mag zelf ook aan de slag, met chamotteklei. Mieke vertelt over het materiaal en de verschillende technieken, maar
laat me verder helemaal vrij. Ik boetseer
een leuke schaal, die ik een paar weken
later glazuur. Nu siert de schaal mijn tafel.
Achter de werkruimte heeft Mieke een
hoek ingericht in huiskamersfeer, compleet met bank en schouw. Hier geeft zij
analytische therapie. Mieke: “In principe
staat de therapie los van de boetseerlessen. Maar het gebeurt wel dat iemand
zich beter kan uiten aan de hand van een
tekening of iets dat gemaakt is met klei.
Een combinatie is dan snel gemaakt”.
Mieke werkte na afronden van haar
studie psychologie onder meer als coördinator van de eerstelijns zorg. “Ik wilde
graag zelf met mensen gaan werken, niet
alleen coördineren. Ik heb mijn specialisatie jungiaans-analytische therapie

gedaan en werk nu sinds zeven jaar als
therapeut. Ik werk vanuit mijn praktijk
aan huis, in Amstelveen, en sinds 1 december 2011 heb ik deze mooie praktijk
in Homeruskwartier erbij. Voor mij is dit
een aantrekkelijke locatie – nieuw, dynamisch en gunstig gelegen.
De jungiaans-analytische therapie is
gebaseerd op het gedachtengoed van
Carl Jung. Een belangrijk onderdeel van
deze therapie is het leren kennen van je
onbewuste. De taal van het onbewuste
bestaat uit beelden, daarom wordt er
veel gewerkt met symboliek, betekenissen die een beeld kan hebben. Hier ligt
de link naar het creatief werken met klei.
Door te werken met klei breng je iets
naar buiten dat echt van jou is.
De therapie is geschikt voor iedereen
die aandacht wil geven aan zichzelf,
zichzelf beter wil leren kennen. Maar ook
voor wie moeilijkheden ervaart in relaties, op het werk, met zichzelf. Je kunt
alleen jezelf veranderen. Maar als dat gebeurt, verandert de interactie met de ander vanzelf ook.
Loop gerust eens binnen of bel me om
kennis te maken. Ik zie mogelijkheden om
mijn aanbod uit te breiden. Bijvoorbeeld
met een kindergroep of een droomgroep”.
In ieder geval heeft Mieke haar eigen
droom al gerealiseerd.
Redactie n

Jungiaans Atelier

Poseidonsingel 47
1363 TR Almere Poort
06 -131 857 16
miekeschram@xs4all.nl
www.jungiaansatelier.nl
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Zonnepanelen op daken in Almere Poort
Zelf energie opwekken én geld besparen... wie wil dat niet?
Zonne-energie is goed voor het milieu en de portemonnee. De
gemeente Almere maakt het met de subsidieregeling ‘Zonnepanelen op Almeerse Daken – Almere Poort‘ financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Of je nu een particulier of een bedrijf bent, met deze tegemoetkoming is het nu
wel heel aantrekkelijk om zonnepanelen op je dak te plaatsen!

eenheid van het vermogen van een paneel); dat zijn minimaal drie panelen. In
tegenstelling tot andere regelingen is het
niet ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
De toekenning van de subsidie hangt af
van de gevraagde subsidie per Wattpiek.
Degene die per Wattpiek de laagste bijdrage in euro’s vraagt, komt als eerste in
aanmerking voor subsidie.

een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier dat via de website is te
downloaden. Dit betekent dat je deze zomer al kunt genieten van gratis energie
van de zon.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.almere.nl/zonnepanelen
of bel 14036. Tijdens de festiviteiten op
zaterdag 23 juni in Homeruskwartier is
de gemeente Almere ook samen met de
nieuwe Duurzame Energie Coöperatie
Groene Reus aanwezig om je vragen te
beantwoorden.

Duurzame energie zichtbaar
Almere heeft met de presentatie van
de Almere Principles duurzaamheid tot
één van de speerpunten van de stad gemaakt. Door in te zetten op zonnepanelen wordt duurzame energie verder
zichtbaar gemaakt in de stad. Met deze
subsidie speciaal voor Almere Poort kun
je nu zelf investeren in zonnepanelen.
Tot en met 30 juni 2012 is het mogelijk
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De spelregels
Je bepaalt voor een groot deel zelf de
hoeveelheid zonnepanelen die je installeert. Het minimum is 600 Wattpiek (de

z o r gs c a l A

Medi-Mere Poort verhuist naar ruim pand -en de fysiotherapeuten verhuizen mee
Per 1 augustus verhuist Medi-Mere naar de ruime nieuwe locatie aan de Beneluxlaan, om de hoek van de oude vestiging.
Uiteraard verhuizen alle disciplines mee. Zo ook de fysiotherapeuten. Zij stellen zich graag aan ons voor.
Jeannette Kunnen:
“Sinds 1981 ben ik werkzaam als algemeen fysiotherapeut en sinds 2007 tevens als geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Ik werk al meer dan vijftien jaar in
Almere, maar het leuke van Poort is dat
dit helemaal nieuw is – weer een beetje
pionieren en daar heb ik veel zin in!
De bekkenfysiotherapeut behandelt
klachten die te maken hebben met het
functioneren van de bekkenbodem. De
bekkenbodem is de spierplaat die aan de
onderzijde het bekken afsluit. Bekkenfysiotherapie wordt ingezet bij klachten in
het gebied van buik, bekken en lage rug.
Qua klachten kun je denken aan problemen met plassen (verlies), ontlasting
(obstipatie of verlies van ontlasting),
vrijen (pijn bij vrijen) en instabiliteit van
de onderrug (zwangerschapsklachten).
Bijna al deze klachten zijn niet afhankelijk van leeftijd of geslacht; vandaar
dat ik mannen, vrouwen en kinderen behandel. Helaas is het vaak zo, dat mensen
lang met hun klachten blijven doorlopen
– omdat dit vaak klachten zijn waar je

niet makkelijk over praat. Mijn advies:
overleg met de huisarts en vraag om een
doorverwijzing naar de bekkenfysiotherapeut. Als je aanvullend bent verzekerd
voor fysiotherapie wordt de behandeling
door de zorgverzekeraar vergoed”.

Jeannette Kunnen en Remco de Winter

Remco de Winter:
“Ik ben 41 jaar, getrouwd en vader van
twee dochters. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Medi-Mere als fysiotherapeut.
Op dit moment heb ik mijzelf met
name gespecialiseerd in de methode
Mulligan, dit is een methode van behandelen waarbij de grootste pluspunten zijn dat de behandeling pijnvrij is en
de patiënt meteen een positief resultaat
ervaart. Mensen met langdurige of kortdurende elleboog-, nek-, schouder- of
enkelklachten hebben veel baat bij deze
behandeling. Maar ook andere klachtenbeelden kunnen goed met deze methode
behandeld worden.
Dus mocht je al langere tijd last hebben van bijvoorbeeld een tenniselleboog,
neem dan gerust contact op, want in veel
gevallen heb je na één behandeling al
minder pijnklachten.
Eén van de voordelen van het werken
bij Medi-mere is dat alle specialisaties
zich onder één dak bevinden, waardoor
het overleg met bijvoorbeeld de huisarts
over een patiënt heel snel en efficiënt
kan plaatsvinden, wat de behandeling
ten goede komt.
Tenslotte wil ik graag nog benadrukken dat mijns inziens elk mens en elke
klacht uniek is en daardoor ook een persoonlijke aanpak en behandeling vergt.
Graag tot ziens in de praktijk!”.

Fysiotherapie in Almere Poort: Medi-Mere.

Professioneel, gespecialiseerd en persoonlijk.
• Contracten met alle zorgverzekeraars.
• Geen verwijzing van uw arts nodig.
• Gecertificeerde “Plus”-praktijk.
• Tevens gevestigd in Buiten, Stad en Haven.

Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere Poort
(tot 1 augustus Duitslandstraat 104)

036-532 11 22 / 06-193 743 93
www.fysiomere.nl

Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Manueeltherapie
Mulligan
Sport-fysiotherapie
Triggerpoint
Medical taping
Medische revalidatie
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Shoppen en ondernemen

Archidev – www.homerusmarkt.nl

Homeruskwartier Centrum van start
met zeven mobiele standplaatsen

Artist impression gebaseerd op de schetsontwerpen van de toekomstige overdekte HomerusMarkt

Wie denkt dat het kopen van
verswaren in Homeruskwartier slechts toekomstmuziek
is, heeft het mis! Op de overdekte markthal moeten we
inderdaad nog even wachten. Maar op het plein staan
sinds 1 juni drie keer per week
kooplui. Komt dat zien!

Je hoeft nu het stadsdeel niet meer uit
voor boodschappen als verse vis, gegrilde kip, kaas, brood en banket, loempia’s en snacks. Je vindt de standplaatsen op het toekomstige Homerusplein, in
Homeruskwartier Centrum, langs de Castorstraat of beter gezegd de busbaan die
nu nog tijdelijk een rijbaan is. Uiteraard
zijn er parkeerplaatsen en er staan ook
picknicktafels. Zo kun je direct je portie
kibbeling opsmikkelen bijvoorbeeld. En
daarna wandel je zo het naastgelegen
Homeruspark in. De verkoopdagen zijn
woensdag, vrijdag en zaterdag.
Mediterrane uitstraling
Archidev, een bureau voor architectuur
en ontwikkeling, heeft het ontwerp ge-
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maakt van de toekomstige overdekte
markthal, met zo’n 40 units, verdeeld
in 32 shop-units en 8 horeca-units. Archidev is zelf gevestigd in de polder, in
Dronten en Almere. Zij hebben zich bij
het ontwerp laten inspireren door de
Griekse oudheid en het gebouw heeft typische kenmerken van een mediterrane
overdekte markt, zoals je deze op vakantie tegenkomt in bijvoorbeeld Spanje of
Portugal. Dit past natuurlijk uitstekend
bij de wijk. Het gebouw is transparant en
heeft veel lichtinval.
Middelpunt van de wijk
Op dit moment wonen in heel Almere
Poort rond de 6000 mensen, waarvan
2400 in Homeruskwartier. Straks telt

Homeruskwartier ongeveer 3400 woningen en 8000 mensen. De HomerusMarkt
komt midden in het buurtcentrum van
Homeruskwartier te liggen waar ruimte
is voor nog eens zo’n 2500 m2 detailhandel en horeca. Eén van de winkelpanden
wordt nu al gebouwd. Het centrum van
de wijk zal langzaam maar zeker groeien
en met de overdekte markthal wordt een
start gemaakt die toonaangevend is voor
een heel bijzonder centrum.
Nog enkele tijdelijke
standplaatsen beschikbaar
Er zijn nu zeven verkoopwagens met
verschillende waar. Dit aantal mag aangevuld worden. Maar dan wel met verkopers van andere producten dan die er
nu al worden verkocht. Dus bijvoorbeeld
groente, fruit, noten, huishoudelijke artikelen of schoenen – om maar iets te
noemen. Mocht je interesse hebben om
koopwaar aan te bieden, informeer dan
bij de gemeente en vraag om een aanvraagformulier voor een vaste standplaatsvergunning. Houd er rekening mee
dat het verkrijgen van de vergunning
zo’n acht weken in beslag neemt.
Mensen maken de Markt
Op 3 april was er in het Stadhuis een
eerste bijeenkomst voor ondernemers die
samen willen bouwen aan de HomerusMarkt. Deze bijeenkomst was een groot
succes. Er zijn inmiddels zo’n 26 opties
voor koop en deelname aan de bouwgroep verstrekt, waarmee dus al meer
dan de helft van de markthal gevuld is!

Als koper van een unit en het lidmaatschap van de VVO (Vereniging Van Opdrachtgevers) HomerusMarkt zijn de
ondernemers zelf opdrachtgever in de
bouw van hun eigen marktunit. Overige
ondernemers die geïnteresseerd zijn om
een unit te huren, zijn op een wachtlijst
geplaatst en kunnen in een later stadium
van de bouwgroepleden gaan huren.

Kaas & Zuivel
Kaas van Sjaan

Financiering voor
startende ondernemers
ABN-AMRO heeft een financieringsaanbod gedaan voor de toekomstige bouwgroepleden die ook als opdrachtgever
toetreden. Zij komen met een voorstel
om een financiering te verstrekken voor
maximaal ca. g 35.000,-, op basis van een
goed ondernemersplan en de individuele
kwaliteiten van de betrokken ondernemer. Dit geldt ook voor de horeca-units.
Dit stelt de zeer grote groep jonge en startende ondernemers met echt leuke, goede
en soms zelfs vernieuwende markt-ideeën
in staat om ook aan de Vereniging Van
Opdrachtgevers deel te nemen.

gegrilde kip

Eetwereld en ontmoetingsplek
De markt is een plek waar je naartoe gaat
omdat je weet dat hier goede producten
aangeboden worden tegen redelijke prijzen. Maar de dagelijkse marktproducten
maken slechts een deel van het geheel
uit. Je wandelt er ook rond of spreekt er
af voor een kopje koffie. Het is een eetwereld en ontmoetingsplek tegelijk.

LOEMPIA’S

redactie n

Dlawe

verse vis

Koelewijn & de Graaf

Le-Li

ook bami, nasi en kipsaté

BROOD & BANKET
Beukers

caribean
soulfood
Romney

SNACKS

Alladin de Vendt
Wethouder Ben Scholten gaf op 1 juni het feestelijk startsein
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Beauty Trend Skin Solution

in Almere Poort
Het aanbod van bedrijven en instellingen in ons
stadsdeel groeit dermate hard, dat het onmogelijk is
om hier een compleet overzicht te geven. Toch zijn we happy
met alle nieuwkomers en lichten we er graag een paar uit.

Swadish
Surinaams-Indiaas Restaurant
Duitslandstraat 1A

Op de begane grond van het gebouw van
Gezondheidscentrum Vizier heeft Swadish onlangs haar deuren geopend. Een
heus restaurant, ruim opgezet, met tafellakens en bediening. Het concept van
roti in restaurant-setting is vrij uniek,
omdat we roti immers voornamelijk kennen als afhaalgerecht. Swadish heeft
een all-you-can-eat buffet en à la carte
menu’s. De gerechten zijn HindoestaansSurinaams en Indiaas. Ook de klassieke
tandoori – de Indiase klei-oven – ontbreekt niet. Door de grote verscheidenheid aan gerechten is er voor ieder wat
wils. Je kunt het bovendien zo mild of zo
pittig bestellen als je maar wilt. En ook
aan de kleintjes is gedacht – er is een
kindermenu. Wij hebben Swadish direct
op de dag van de opening getest, en onze
smaakpapillen waren positief geprikkeld
door de smaakvolle, verse gerechten en
heerlijke kruidencombinaties. En dat al-

les in een klassieke Indiase sfeer, compleet met kroonluchters en op die avond
ook nog live-muziek door een maar liefst
negenkoppige band. En dan nog was er
ruim plaats voor iedereen!
JRK
Fietsenwinkel en -maker
Poseidonsingel 37

Een zeer welkome aanvulling vinden
we de fietsenwinkel. Nog geen week nadat de winkel was geopend, begaf mijn
fiets het en het was natuurlijk een verademing dat ik maar een klein stukje
hoefde te lopen naar de fietsenmaker.
De volgende dag kon ik mijn fiets weer
ophalen en sindsdien fietst deze soepeler
dan ooit. Behalve voor reparaties en onderhoudsbeurten kun je hier ook terecht
voor onderdelen en accessoires en zowel
voor nieuwe als voor gebruikte fietsen.
Wat je in de winkel niet kunt vinden, kan
snel geleverd worden vanuit het magazijn. Hier vind je een ouderwets goede
service in een splinternieuwe zaak.

Schoonheidsinstituut
Poseidonsingel 43

De winkelpanden op de begane grond
van ‘Ithaka’ zijn nu allemaal gevuld,
met een scala aan bedrijven. Een aantal ervan is gericht op verzorging. Zoals
de luxe schoonheidssalon Beauty Trend
waar Mariska Nirsoe er alles aan doet om
je in de watten te leggen. Het programma is uitgebreid – denk aan huidverbetering, huidverjonging, huidverzorging en
duurzaam ontharen. Mariska is voortdurend bezig met scholing en heeft diverse
specialisaties. Er zijn behandelingen die
speciaal zijn toegespitst op de donkere
huid en behandelingen voor de mannen.
Op afspraak is de salon ook ’s avonds en
op zondag geopend. Er staat een makeup workshop op het programma en elke
dinsdagavond is er Men’s Club, met adviezen en een leuke goodiebag. Houd het
programma in de gaten, en ook de aanbiedingen, zoals de zomer-special – zie
de coupon achterin dit blad.
Crazy Beads
Kralen, sieraden, woondecoratie
Europalaan 915

Aan de Europalaan wordt het ook steeds
gezelliger. Zojuist nieuw geopend is de
winkel van Crazy Beads. Voor sommigen
misschien al bekend van de workshops
en de webshop, maar nu kun je in de
mooie winkel in loft-stijl naar hartenlust
sieraden uitzoeken en geheel naar eigen
smaak samenstellen door elke kraal zelf
uit te kiezen. In de ruime winkel vinden
ook originele woondecoratie-artikelen

Opening 4 augustus!
Twee zomerse
aanbiedingen:
•

10% openingskorting bij inleveren
van de coupon achterin dit blad!
•

Abel Tasmanstraat 101
1363 KB Almere Poort
Columbuskwartier
Open: di t/m vrij 09.30-17.30
za 09.30-17.00
www.poortkids.com
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ontharing
benen
compleet
E 50
uitgebreide
gezichtsbehandeling
E 45

Beauty Trend Skin Solution • Poseidonsingel 43 • 1363 TR Almere Poort
036 - 841 89 42 • info@beauty-trend.nl • www.beauty-trend.nl

Voor me
vrijbli
www.det
info@de

Rincon Mexicano
Mexicaans afhaalrestaurant
Xenonstraat 88

Aan de Xenonstraat 88, langs het spoor,
ontdekte ik een aangenaam nieuw afhaalrestaurant. Twee Mexicaanse dames koken er dagelijks verse authentiek
Mexicaanse gerechten. Hier vind je geen
tex-mex, maar het echte werk, zoals enchilada’s en quesadilla’s. Met als bijlage
rijst en frijoles, oftewel bonenpuree. Je
kunt de gerechten meteen meenemen en
thuis opwarmen in oven of magnetron.
Dus geen lange wachttijd! Wij proefden
de kippenpoten, de runderschnitzel en de
guacamole en hebben er werkelijk onze
vingers bij afgelikt. Rincón Mexicano is
donderdag tot en met zondag geopend
van 16.00 tot 20.00 uur.
Bij Crazy Beads is het leuk rondsnuffelen

een plaats. Mijn oog valt direct op lantaarns – leuk voor zomerse avonden in
de tuin – en prachtige handgemaakte
zeep. Leuk natuurlijk om voor jezelf te
kopen maar ook voor een origineel cadeautje hoef je dus Almere Poort niet
meer uit. Achterin de winkel is een ruimte voor workshops en kinderfeestjes. En
denk maar niet dat dit exclusief een meiden-ding is, ook stoere jongens kunnen
hier terecht voor bijvoorbeeld een piratenketting. Mocht je van gekkigheid niet
kunnen kiezen tussen al die leuke kralen
en hangers, dan staan de dames je graag
bij met advies – of je kiest voor een zelfmaakpakketje, waar alle benodigdheden
al in zitten. Succes gegarandeerd!

Crazy
beads

• kralen • sieraden • woondecoratie

PoortKids

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

D
Dru
D

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

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

w
w
ww

TAXSUPPORT

Kinderkleding
Abel Tasmanstraat 101

Dit is nog een beetje in de toekomst kijken, maar we kunnen niet wachten tot
op 4 augustus de kinderkledingzaak
naast kapsalon Sandra’s Hairlines open
gaat. Ze zijn nu druk bezig met de collectie, die zal bestaan uit vele leuke merken. Het belooft een breed aanbod te
worden, met kleding die je niet overal
ziet, in vrolijke en in klassieke kleuren.
Er zijn naast populaire top-merken ook
mooie ‘middenklasse’-merken met aantrekkelijk geprijsde kleding. Wij verheugen ons al op het aanbiedingen-rek en
de leuke acties die gaan komen.
Redactie n

Crazy beads biedt een exclu-

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

w

One

One

lid College Belastingadviseurs
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openingstijden winkel:
di t/m vrij 09.30 - 18.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Europalaan 915 • 1363 BM Almere Poort • 06-414 656 64 • crazybeads@upcmail.nl

One

One stop s
DTP

sieve collectie kralen, sieraden en
woondecoratie. Verder zijn er workshops en kinderfeestjes sieraden
maken in de sfeervolle winkel.
De workshopruimte is ook te huur.

zaterdag

D

programma: www.viploungealmere.nl
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opvang en peuterspeelopvang

Kinderkwartier Villa Toon uitgebreid met
peuterspeelopvang -- een welkome aanvulling
Kinderkwartier Villa Toon bestaat al bijna drie jaar en was één
van de eerste instellingen voor kinderopvang in Almere Poort.
Sinds kort is het aanbod uitgebreid met een peuterspeelopvang. Nannie Pelsma en Elles Bartels leiden me trots rond door
hun mooie ruime Kinderkwartier.

De peuterspeelopvang is een goede voorbereiding op de basisschool

Deborah, de leidster van de peuterspeelopvang, heeft de pabo gedaan en
werkt parttime als kleuterjuf op een basisschool. Beter hadden we het niet kunnen treffen. Op dit moment zijn de peuterspeelopvang-ochtenden op maandag
en woensdag. Maar zodra we groeien,
breiden we dit uit naar nog meer dagen
of meer groepen. Wij hebben er de ruimte
voor. De speelopvang-kinderen worden
’s ochtends door hun ouders gebracht
tussen half negen en kwart voor negen
en om kwart voor twaalf weer opgehaald.
Ze krijgen bij ons fruit en iets te drinken
en een schone luier als dat nodig is, de
ouders hoeven dus niets mee te geven.
De vader van Elles is slager en levert
dagelijks alle verse producten – vlees
en vleeswaren, kaas en zuivel, groente
en fruit. Voor de kinderen van het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang
wordt aan het eind van de middag een
heerlijke verse warme maaltijd gekookt
in de ruime woon- en speelkeuken. Je
ziet dat kinderen het gezellig vinden om
samen te eten en bij ons soms ineens
groenten lusten die ze thuis afslaan.
Verder zijn bij ons de lijnen kort – ouders met vragen krijgen ons meteen aan
de lijn. Dit directe contact is zowel voor
hen als voor ons heel prettig.”
redactie n

“We zijn drie jaar terug opgestart als
gastouderopvang in de Belgiëstraat en
na een half jaar konden we als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
de huidige locatie betrekken onderin het
hoogste gebouw van Almere Poort, de
flat aan de Polenstraat”.
Het is ruim opgezet en elke ruimte
heeft zijn eigen kleurstelling. “Wij geven
de leidsters de vrijheid om er hun eigen
ruimte van te maken. Zij zijn heel creatief geweest met verf en behang. De muren zijn echte kunstwerken geworden”. Ik
krijg de groene, de rode en de turquoise
ruimte en de buitenspeelplaats te zien en
alles is even uitnodigend.
In de turquoise bso-ruimte vindt op dit
moment peuterspeelopvang plaats. “Wij
merkten dat hier behoefte aan is. Bij de
peuterspeelzalen in Almere zijn name-
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lijk wachtlijsten en krijgen kinderen met
een aantekening, zoals bijvoorbeeld een
taalachterstand, voorrang. Bij ons kunnen alle kinderen direct terecht”.
Een peuterspeelopvang is met name
aantrekkelijk voor kinderen die niet naar
een kinderdagverblijf gaan. Het bereidt ze
voor op de basisschool en maakt de stap
van thuis naar groep 1 makkelijker. Maar
ook kinderen die naar een opvang gaan,
worden soms door hun ouders aangemeld
voor speelopvangochtenden. “Zowel op
het kinderdagverblijf als de speelopvang
gebruiken wij een educatief programma
(Uk & Puk en Puk & Ko), maar de speelopvang is toch net iets meer toegespitst
op de ontwikkeling. Bij ons zijn allerlei
combinaties mogelijk. Wij zijn heel flexibel, wat een uitkomst is voor bijvoorbeeld
ouders met onregelmatige diensten.

GROOT IN FLEXIBILITEIT!
NU OOK MET PEUTERSPEELOPVANG!
KDV € 6,30 incl. luiers en voeding
BSO € 6,05 incl. ontbijt
Flexibele opvang
Ruime openingstijden: 06.30-19.00
Uk en Puk en Puk en Ko
Kleine groepen
Warme avondmaaltijd (ook halal)

www.villatoon.nl

z o r gs c a l a

Verloskundigen ‘De Eerste Stap’
nu ook in Homeruskwartier

De nieuwste praktijk, Poseidonsingel 41

“We hopen dat jullie stap er
één mag worden om nooit te
vergeten!”
Angela Klaassen was als klein meisje al
onder de indruk van baby’s en waar deze
vandaan komen. Ze kon dan ook niet
wachten om toegelaten te worden aan de
opleiding verloskundige. Ze deelde haar
droom met haar hartsvriendin Dagmar
Kurtze. Ruim zes jaar geleden openden
zij samen hun eerste eigen praktijk in Almere Haven. Na vier jaar kwam Manon
van Damme het team versterken.

Angela: “De insteek waarom ik een eigen
praktijk wilde beginnen was omdat ik wilde werken op een manier zoals ik ook zou
willen worden begeleid als ik zelf zwanger zou zijn. Rust, vertrouwen, eigenheid
en openheid zijn punten die ik zeer belangrijk vind. Als verloskundige ben ik er
vooral om het proces van zwangerschap,
bevalling en kraambed te bewaken en
adequaat te handelen in situaties dat het
nodig is. Welke weg we daarvoor bewandelen wordt bepaald door de zwangere en
partner die ik begeleid. Mijn Motto is dan
ook: Samen is beter dan alleen!”.
Dagmar: “In 2010 werd ik zelf moeder
van een zoon. Het is heel speciaal om het
zelf mee te maken. Ik heb geleerd dat alle
clichés waar zijn! Ik ben een rustige verloskundige die vrouwen zelf keuzes wil
laten maken. Bij een bevalling trek ik me
zoveel mogelijk terug om de aanstaande

De Eerste Stap
verloskundigenpraktijk

ouders samen hun kind op de wereld te
laten zetten. Natuurlijk grijp ik in als het
nodig is en zal ik sturen als ze daar behoefte aan hebben. Ook tijdens de zwangerschap is het belangrijk dat de ouders het gevoel van controle hebben en
daarom geef ik veel informatie. Tijdens
de kraamvisites is het, naast de controles
van moeder en kind, heerlijk om te kletsen over de ervaring van de ouders en
hoe ze terug kijken op de zwangerschap,
de bevalling en het ouderschap”.
Manon: “Ik vind het belangrijk om in
mijn verloskundige zorgverlening een
persoonlijke touch te leggen want er is
niets zo bijzonder als een zwangerschap,
bevalling en kraamtijd! Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk de wensen van
de aanstaande ouders te respecteren. Zo
hoop ik een mooie bijdrage te leveren
aan deze bijzondere periode”.

telefonisch spreekuur:
maandag tot en met vrijdag
tussen 13.00 en 14.30 uur
voor spoed zijn we altijd bereikbaar
onze zorg wordt door alle
zorgverzekeraars vergoed

De Eerste Stap

• Duitslandstraat 104
1363 BG Almere Poort

• Poseidonsingel 41
1363 TR Almere Poort

• Bartokweg 161
1311 ZX Almere Muziekwijk
Manon van Damme-Draijer, Angela Klaassen en Dagmar Kurtze

Persoonlijke zorg
staat bij ons voorop!

• Achterwerf 301 A
1357 DD Almere Haven

• 036-540 02 66
06-510 094 20

• www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundigedeeerstestap.nl
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bewoners

Nadine de Ruiter en Marije Buiter kijken uit over ‘hun’ Cupidohof in wording

Omwonenden geven zelf
invulling aan Cupidohof
Rondom het Cupidohof in Homeruskwartier wonen enthou
siaste, creatieve mensen die graag zelf meedenken en zelf de
handen uit de mouwen steken om daarna samen te genieten
van het resultaat: een plek om te spelen en te ontmoeten.
Marije Buiter, initiatiefnemer, vertelt:
“Eind 2010 werden de eerste huizen rond
het Cupidohof opgeleverd. Op de braak
liggende grond tussen de huizen in, zou
eerst een kinderdagverblijf komen. Toen
bleek dat dit niet doorging, zijn we gaan
informeren bij de gemeente. We kregen
te horen dat er nog geen nieuwe plannen
waren en zijn in gesprek gegaan over de
mogelijkheden. Als bewoners hebben we
toestemming gekregen om een tijdelijke
invulling voor het Cupidohof te creëren,
mits we zelf helpen bij de aanleg ervan
en het zelf onderhouden.
Toen we deze informatie hadden, hebben we alle omwonenden bericht en een
oproep gedaan om mee te denken aan de
invulling van het Cupidohof. We hebben
vergaderd en plattegronden uitgedeeld
waarop iedereen naar hartenlust kon
schetsen, ook de kinderen, en we kregen
de leukste creaties terug. In het definitieve ontwerp zijn elementen uit al deze
tekeningen gebruikt. Aan de ene kant
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komt een grasveld, omgeven door wallen, en hergebruikte speeltoestellen. Aan
de andere zijde een plein in de vorm van
een halve cirkel, met daaromheen een
strook begroeiing, de boog van Cupido!
Over allerlei aspecten hebben we nagedacht. Zo komt het plein aan de zonnige
kant en het speelveld juist in de schaduw
en aan de kant waar de meeste gezinnen
met kinderen wonen.
En toen konden we aan de slag. Het is
heel snel gegaan. In december 2011 hadden we het eerste bewonersoverleg en
in juni hopen we in grote lijnen klaar te
zijn. In juli willen we een openingsfeest
houden. We hebben heel leuk samengewerkt met de gemeente en de verschillende bedrijven die in opdracht van de
gemeente werken. Zoals Reimert, dat de
ophoging van dijkjes en het inzaaien
van gras heeft verzorgd. Noordersluis
doneerde de beukenhaagjes. En dan hebben we ook nog zes verschillende fruitbomen en verschillende ‘hergebruikte’

speeltoestellen van de gemeente gekregen. We hebben het enorm getroffen!
Het planten van struiken en boompjes
hebben we met een groep bewoners zelf
gedaan. Ook bij het bestraten van de paden en het plein steken we allemaal de
handen uit de mouwen. In de rand rond
het plein zaaien we bloemen. Volgend
jaar beginnen we met een kleinschalige
moestuin, kruidentuin en vlindertuin. En
we plaatsen een pergola waar we druiven, kiwi’s en andere mooie klimmers
tegenaan willen laten groeien.
Maar we hebben nog veel meer plannen. We denken aan workshops, braderieën, feestjes en andere kleinschalige
activiteiten. Misschien worden we wel
een officiële buurtvereniging. Het is echt
een leuke club, al deze verschillende
mensen bij elkaar die samen actief en
creatief zijn. Hopelijk werkt het aanstekelijk naar andere straten in de buurt en
kunnen we als voorbeeld dienen voor
meerdere hofjes in Almere Poort. Je kunt
ons vinden op Facebook en Twitter. Het
zou echt gaaf zijn als dit zich als een
olievlek uitbreidt over het stadsdeel”.
redactie n
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Fysiotherapie voor alle leeftijden, het kan bij Vizier!

Vizier

Uiteraard kunt u voor alle houdings- en bewegingsklachten bij
ons terecht, maar door onze specialisaties bieden wij meer! Op
elk moment in uw leven (van 0-99 jaar) krijgt u bij ons de juiste
fysiotherapeutische begeleiding.
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

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapeut Eli Kuijper staat
voor je klaar vanaf je geboorte maar
ook tijdens je schoolperiode. Bij een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling zal zij met je oefenen en je ouders hanterings- en speladviezen geven.
Dit alles om je weer met plezier te laten
functioneren en bewegen.

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

Kaak- en hoofdklachten
Krijg je als puber of later in je leven last
van je kaakgewrichten, knappende kaken of pijn in deze regio dan kun je terecht bij Anneke van Schooten, gespecialiseerd in de behandeling van kaak- en
hoofdklachten.
Bekkenfysiotherapie
Almere Poort telt veel zwangere vrouwen.
Zowel tijdens als na de zwangerschap komen klachten aan de rug, het bekken of
de bekkenbodem voor. Pijnklachten of
urineverlies zijn hier voorbeelden van.
Ook bij het ouder worden kunnen deze
klachten bij mannen en vrouwen voorkomen. De oefeningen, tips en adviezen
vanuit de bekkenfysiotherapie kunnen je
goed helpen. De samenwerking met Pauline Sampiemon, verloskundige en dokter
Kirsten Flink, huisarts en in opleiding tot
arts-seksuoloog is hierbij zeer waardevol.
Sportbegeleiding
Spelen oude sportblessures steeds weer
op of is er een lichamelijke belemmering
om te sporten dan kunnen we u op weg
helpen in onze eigen oefenzaal. Daarnaast werken we samen met MyFitness
en kunnen we u ter plekke advies geven.
Stress en spanningen
Spelen er lichamelijke klachten op door
stress of spanningen, dan kan Anneke
van Schooten met u werken aan inzicht
en herstel van deze klachten. Ook bij on-

Fysiotherapie 545 43 92
Mw. A.M. van Schooten
Mw. P. Quast-Brand
Kinderfysiotherapie 545 43 92
Mw. E. Kuijper

Fysiotherapeuten Anneke van Schooten,
Paulien Quast en Eli Kuijper

verklaarde pijnklachten kunt u bij deze
psychosomatisch fysiotherapeut terecht.
Ouderen
De ouderen in de wijk willen wij helpen
om zo soepel en zo zelfstandig mogelijk
te blijven functioneren. Hiervoor kunt u
terecht bij Paulien Quast, geriatrie fysiotherapeut en deelnemer Parkinson Net.
Door gerichte training werkt zij met u
aan het behouden van activiteiten die
voor u zo belangrijk zijn.
Paulien heeft ook de zorg voor een groot
deel van de bewoners van Woonmere en
het Kwartier op zich genomen. Verder
is zij te vinden op de bovenste drie verdiepingen van Vizier in de kleinschalige
woonvorm voor dementerende ouderen.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken (met of zonder verwijzing), neemt
u dan contact op met onze receptie. Kijk
ook op de site, www.zorggroep-almere.nl,
bij ‘Fysio’ en ‘Fysio Online’.
team fysiotherapie Vizier n

Verloskunde 06-543 401 26
Mw. P. Sampiemon, verloskundige
www.verloskundealmere.nl
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
545 43 90
Mw. S. de Kreij, arts JGZ
Mw. D. van Asselt, jeugd VP
Mw. A. Biersteker, jeugd VP
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 kinderen
Gezondheidscentrum Vizier!
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

POORTNIEUWS I 27

Harm Hasenaar
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Gerke van de Hoef

Forteiland Pampus -- altijd
een ongelooflijk verhaal

In het IJmeer, op een afstand van een paar kilometer van de
kustlijn van Almere Poort, ligt Forteiland Pampus. Het is ooit
gebouwd ter verdediging van Amsterdam, maar nooit voor enige oorlogshandeling gebruikt. Nu is het een veelzijdig museum
met restaurant en terras, leuk voor een compleet dagje uit.
Je bereikt Forteiland Pampus per boot.
Voor bezoekers met een eigen boot zijn
er aanlegsteigers. Voor landrotten als
wij zijn er veerdiensten vanuit Muiden
en IJburg. Wellicht zal er in de toekomst
ook een veerdienst zijn vanuit Almere
Poort. Maar nu genieten we van een
fietstocht van tien kilometer, via de Hollandse Brug en langs Muiderberg, naar
de Herengracht in Muiden. Deze plek is
op zich al een bezoek waard, met zijn
terrasjes met uitzicht op de draaibrug die
de schepen doorlaat. En natuurlijk het
Muiderslot.
Veel mensen staan te wachten op de
veerboot ‘De Stern’, die eens per uur
uitvaart. De zonnige feestdagen in mei
zorgen voor een topdrukte. Gelukkig
kan iedereen mee. Op het dek is het meteen al genieten van het uitzicht. Na een
korte tocht meren we aan op het eiland,
waar we welkom worden geheten door
de fortwachter. We kunnen kiezen voor
een rondleiding door een gids of op eigen houtje rondlopen langs de ruimtes
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met interactieve presentaties en leuke
digitale spellen voor kinderen. Voor de
maximale beleving kiezen we beide.
De gids, Piet Wink, weet ons veel te
vertellen en zijn enthousiasme op ons
over te brengen. Hoewel het enorme
draaiende kanon niet meer te zien is – de
Duitse bezetter heeft in de Tweede Wereldoorlog al het metaal verwijderd en
omgesmolten – doen de uitleg van de
bezielende gids en de met vernieuwende
multimediale middelen knap gemaakte
expositie het fort herleven. Zo zit je aan
tafel met gestationeerde soldaten of kun

je de geur van het eten in de officierskeuken echt ruiken. Kinderen kunnen
hun eigen projectiel vullen met ‘kruit’. Er
is ook een meer dan 200 kilo zware granaat te zien die tijdens een oefening de
toenmalige Zuiderzee in is geschoten en
door een bouwbedrijf is teruggevonden
in Almere Poort.
Forteiland Pampus was onderdeel van
het militaire verdedigingsplan ‘De Stelling van Amsterdam’. Het is gebouwd op
de plaats van de zandbank Pampus, waar
de bekende uitdrukking ‘Voor Pampus
liggen’ vandaan komt. De bouw van de
Afsluitdijk maakte het forteiland overbodig en in 1933 werd het gesloten. In
de hongerwinter van 1944-1945 vroor
het zo hard dat het eiland via het ijs
bereikbaar was en kwamen mensen uit
de omgeving de houten vloerplanken en
sponningen eruit slopen om te gebruiken
als brandhout. Het fort raakte in verval.
Eind jaren ’80 besloten vijf Muiders
dat het verval moest stoppen en zij
richtten de Stichting Pampus op. In 1990
werd het eiland door de Staat der Nederlanden overgedragen aan de Stichting en
kon de conservatie beginnen. Met man
en macht werd het fort bevrijd van afval,
puin en begroeiing. Jaar na jaar kreeg
het Forteiland Pampus een stuk van zijn
oorspronkelijke vorm terug.
Forteiland Pampus wordt dagelijks
beheerd door fortwachters, net als oorspronkelijk het geval was. Fortwachters
Kris van de Voorde en Maartje Terwindt
bewonen het fortwachtershuis, met hun
zoon Olivier van één jaar, die over een
paar jaar per boot naar school zal worden gebracht. Het eiland is zelfvoorzienend – er zijn drie generatoren om
stroom op te wekken, ondersteund door
zonnepanelen. Ook feesten, bruiloften en
evenementen vinden er plaats. Van een
militair bastion is het nu veranderd in
een eiland van rust, genieten en plezier
voor jong en oud.

www.pampus.nl

redactie n
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Voorzieningen in Almere Poort
onderwijs
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

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

middelbaar beroepsonderwijs
Groenhorst Almere
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
(036) 547 72 00
www.groenhorstalmere.nl
info@groenhorstalmere.nl

hoger onderwijs
CAH Almere
christelijke agrarische hogeschool
Heliumweg 61, 1362 JA Almere
(036) 525 00 00
www.cahalmere.nl
info@cahalmere.nl

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

De Ruimte
eerste almeerse sterrenschool
Tijdelijke locatie:
Nederlandhof 5, 1363 DC Almere
www.sterrenschoolderuimte.nl
f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

OPV A NG
kdv en bso
BeeKidzzz
Duitslandstraat 108, 1363 BG Almere
(036) 536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl

Child Care Kinderdagverblijf

voortgezet onderwijs

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

Het Arte College

Kids Stories

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

Minervasingel 5, 1363 ZJ Almere
tijdelijke locatie bso: Europalaan 848
06-113 171 70 / 06-160 466 07
www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

Baken Poort

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

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

Kiki Nous

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

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

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

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

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

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

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

artsen
huisartsen
Gezondheidscentrum
Medi-Mere Poort
Duitslandstraat 104, 1363 BG Almere
per 1 augustus: Beneluxlaan 573, 1363 BJ
(036) 532 99 88
www.medi-mere.nl
poort@medi-mere.com

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

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

Fysiotherapie Medi-Mere
Duitslandstraat 104, 1363 BG Almere
per 1 augustus: Beneluxlaan 573, 1363 BJ
(036) 532 11 22
www.fysiomere.nl
info@fysiomere.nl

diëtisten

Gezondheidscentrum Vizier

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

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

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

Huisartsenpraktijk Homerus

Diëtistenpraktijk Van Baar

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

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

tandartsen

psychotherapeuten en coaches

Tandzorg Op Maat Almere Poort

Bijzonder Jij

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

WIJZIGINGEN OF TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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begeleiding van (ouders van) kinderen
met leer- of gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM Almere
(036) 536 93 96
www.bijzonderjij.nl
info@bijzonderjij.nl

Jungiaans Atelier
jungiaans analytische therapie
en boetseerlessen
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

diversen
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
www.praktijknathaliejansen.nl
praktijknathaliejansen@gmail.com

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

WONEN

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

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

v o o r zi e n i n g e n i n a l m e r e p o o r t

Het Poorthuis

CY-Style Hair & Beauty

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

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

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

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

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

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

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

She Ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM Almere
(036) 841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

bouwonderneming		
Hadesstraat 6, 1363 TK Almere
(036) 525 06 64 / 06-301 579 32
info@maerlantbouw.nl

verzorging

Poseidonsingel 43, 1363 TR Almere
(036) 841 89 42
www.beauty-trend.nl
info@beauty-trend.nl

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

kapsalon

Reflections Beauty Treatments

AR Haar & Nagelzorg

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

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

Caricabellos
Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere Poort
06-307 328 66
www.caricabellos.nl
info@caricabellos.nl			
		

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

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

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

Beauty Trend Skin Solution

Maerlant Bouw

sport

Kapsalon Poort

schoonheidsspecialist
bouwen
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manicure en pedicure

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

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

Pedi-Kuur Praktijk Rose
medisch pedicure
Poseidonsingel 38, 1363 TR Almere
(036) 532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

Rose Nails

		
Europalaan 814, 1363 BM Almere
06-450 566 12

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

recreatie
Buurtcentrum Amerika
De Schoor, welzijnswerk Almere
Henry Stanleystraat1, 1363 LB Almere
(036) 536 92 48
amerika@deschoor.nl
www.deschoor.nl

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

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

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

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		

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

Jawa City
Thorstraat 4, 1363 KG Almere
(036) 841 85 07
jawacity@live.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

Rincón Mexicano

Swadish Restaurant

Bike Care Plus

Duitslandstraat 1A, 1363 BG Almere
(036) 536 94 34
www.swadish.nl
info@swadish.nl

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

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

De Toko van Joke
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

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

winkels

Albert Heijn
Hongarijeplaats 2, 1363 CA Almere
(036) 536 99 80
www.ahalmerepoort.nl
info@ahalmerepoort.nl

Bakkeron
brood, banket en kinderfeestjes
Europalaan 808, 1363 BM Almere
(036) 536 92 33
www.bakkeron.nl
info@bakkeron.nl

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

non-food

Suri-Java
Xenonstraat 90, 1363 GH Almere
(036) 549 84 80
www.suri-java.nl / info@suri-java.nl

32 I POORTNIEUWS

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

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

Poortkids
kinderkleding
Abel Tasmanstraat 101, 1363 KB Almere
www.poortkids.com

Versmarkt

Roti Centrum De Poort

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

Dierentoko Poort

JRK Fietsenwinkel

food

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

Sail Today – Beachclub

kralen, sieraden en woondecoratie
Europalaan 915, 1363 BM Almere
06-414 656 64
www.crazybeads.nl
crazybeads@upcmail.nl

Warung Mere

Xenonstraat 88, 1363 GH Almere
06-520 444 72
www.rinconmexicano.nl

Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM Almere
(036) 536 94 65
		

Crazy Beads

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

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

politie
Wijkagenten Almere Poort
Manon Althof en Pieter Roeters
0900-8844
spreekuur: woensdagmiddag
van 14.00 - 15.00 uur in de bouwkeet
aan de Castorstraat, 1363 VA Almere

Crazy
beads

• kralen • sieraden • woondecoratie

met deze coupon

opening 4 augustus!
met deze coupon
10% openingskorting
geldig in augustus

15% korting
op voet-, handof gezichtsbehandeling
Heilig Boontje Espressobar
naar keuze

Gratis: een leuke attentie
voor de eerste 50 klanten die deze
coupon inleveren in onze winkel.

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
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
SCAE (Specialty Coffee Association Europe) Barista trainingen (kijk op www.scae.com)

Openingstijden

maandag tot en met donderdag
vrijdag
zaterdag
Lazy Sunday

07.00 tot
17.00
07.00 tot
23.30
gesloten of besloten
10.00 tot
17.00

1§ 5 korting
op uw eerste
Heilig
Heilig
Boontje
Heilig
Boontje
Espressobar
Boontje
Espressobar
Espressobar
knipbeurt

Beneluxlaan 614
(hoek Duitslandstraat, naast Medimere)
1363 BJ Almere Poort

deze coupon is goed voor een heerlijke
espresso of cappuccino

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com | theiligboontje@twitter
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een
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met
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met
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Bij inschrijving van uw kind(eren)
ontvangt u een boerenmand met
biologische producten uit Flevoland.
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trainingen
(kijk
op
(kijk
www.scae.com)
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Europe)
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Openingstijden
Openingstijden
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Jungiaans Atelier

maandag
maandag
totmaandag
en tot
meten
donderdag
tot
metendonderdag
met donderdag
07.00 07.00
tot 07.00
tot17.00
tot17.00 17.00
vrijdagvrijdagvrijdag
07.00 07.00
tot 07.00
tot23.30
tot23.30 23.30
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zaterdag
gesloten
gesloten
of besloten
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of besloten
of besloten
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10.00 10.00
tot 10.00
tot17.00
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Twee zomerse
aanbiedingen:
•

•

ontharing
benen
compleet
E 50
uitgebreide
gezichtsbehandeling
E 45

Beneluxlaan
Beneluxlaan
Beneluxlaan
614 614 (hoek
614 (hoek
Duitslandstraat,
(hoek
Duitslandstraat,
Duitslandstraat,
naast Medimere)
naast Medimere)
naast Medimere)
www.pampus.nl
1363 BJ
1363
Almere
BJ
1363
Almere
Poort
BJ Almere
Poort Poort
| info@heiligboontje.com
| info@heiligboontje.com
| info@heiligboontje.com
| theiligboontje@twitter
| theiligboontje@twitter
| theiligboontje@twitter
www.heiligboontje.com
www.heiligboontje.com
www.heiligboontje.com
entree
volwassene
voor
kinderprijs

entree + veerdienst vanuit Muiden
voor volwassene 9 13,50 i.p.v. 9 17,50

1 avond boetseerles E 5

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

• sabaaydi massage
• voetreflexologie

Lunchroom & eethuis
gratis koffie of thee
bij bestelling van een
belegd broodje
of cheesecake

• oorkaarstherapie

eerst
behan e
de
50% ko ling
rting

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

1 sundae ijsje
naar keuze
voor

E1

Crazy
beads

Roald Amundsenstraat 170 • 1363 KH Almere Poort

• kralen • sieraden • woondecoratie

dé salon in Almere Poort voor al uw beauty treatments!

Poortkids
Abel Tasmanstraat 101
1363 KB Almere Poort
Columbuskwartier
www.poortkids.com

Open:
di t/m vrij
09.30-17.30
zaterdag
09.30-17.00

Europalaan 915
1363 BM Almere Poort
06-414 656 64
crazybeads@upcmail.nl
www.crazybeads.nl

• huidverbetering
• anti-aging
• acne behandelingen
• lichaamsbehandelingen
• massage
• pedicure/manicure
• ontharen

openingstijden:
di t/m vrij 09.30 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

geldig t/m 31 oktober 2012

06-551 640 47 • www.beautyalmere.nl

08.00-17.00

vrijdag

08.00-23.30

Lazy Sunday 10.00-17.00
Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort
www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com

Geldig voor
1 avond boetseerles
inclusief materialen
op de dinsdagavond
van 19.30-21.30 uur
(normale prijs is 5,. 12)
graag telefonisch aanmelden
Jungiaans Atelier
Poseidonsingel 47
1363 TR Almere Poort
06 -131 857 16
miekeschram@xs4all.nl
www.jungiaansatelier.nl

niet geldig in combinatie met andere acties

Argonweg 52 | 1362 AC Almere Poort
036 - 549 81 71 | www.cy-style.nl

- actie enkel geldig bij inlevering van originele coupon
- actie geldig tot eind augustus 2012
- maximaal 2 volwassenen per coupon
- enkel geldig bij veerboot uit Muiden
- niet geldig bij evenementen
- niet geldig i.c.m. met andere kortingen

www.pampus.nl

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

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

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

geldig t/m 30 september 2012

ma t/m do

actie geldig tot 1 oktober 2012

Openingstijden:

kinderdagverblijf

De Boerderij

Buiten Schoolse Opvang

De Hooiberg

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

Ontharing benen compleet:
Harsen onderbenen, bovenbenen
en bikinilijn, masker voor de benen
en een lekkere fruitcocktail
Uitgebreide gezichtsbehandeling:
Masker, peeling op basis van
papaya, sinaasappel en komkommer,
moisturiser mist, fruitcocktail

Beauty Trend Skin Solution
Poseidonsingel 43
1363 TR Almere Poort
036 - 841 89 42
info@beauty-trend.nl
www.beauty-trend.nl

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

Lokistraat 30
1363 WG Almere Poort
06-133 986 70

praktijknathaliejansen@gmail.com
www.praktijknathaliejansen.nl

Lunchroom & eethuis

Thorstraat 2
1363 WM Almere Poort
036 - 841 81 36
www.daynight.nl
7 dagen per week open!
11.00 - 21.00 uur

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 lijkt wel een bevalling. Slapeloze nachten hebben we ervan. Elke dag beslissingen over
de inrichting en de voorzieningen die er moeten komen. Mensen aansturen en afwachten
of het goed gaat, hopen dat je
niets vergeet. Druk, hectisch en zenuwslopend dus.
Bijna is het zo ver…. we gaan verhuizen!
De nieuwe locatie is slechts honderd meter verderop,
om de hoek, aan de Beneluxlaan 573, vlak tegen
het spoor aan. Het is een prachtpand, met meer
ruimte voor iedereen, genoeg parkeerplekken en
duidelijk zichtbaar. Ons concept van alle zorg onder
één dak wordt steeds meer werkelijkheid. We hadden
al fysiotherapie, diëtiek, psychologische zorg en verloskunde. Nu komen er ook een tandarts, volledige
apotheek en verschillende andere specialisten bij. De
vertrouwde zorg blijft uiteraard onveranderd.
En alsof dit niet genoeg hectiek met zich meebrengt,
zijn we onlangs ook nog gevisiteerd. Iedereen was
nerveus, het was alsof we examen moesten doen.
Medi-Mere was al een ‘plus’-praktijk maar wij wilden ook NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap)
geaccrediteerd zijn. Keurmerken die staan voor een
hoge kwaliteit van zorg. Om hiervoor in aanmerking
te kunnen komen moet de praktijk aan tientallen eisen voldoen op het gebied van onder meer patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid, hygiëne, deskundigheid en privacy. Daarvoor moest alles binnen de
praktijk tip top in orde zijn.
De visiteurs waren erg onder de indruk van onze
hele praktijkvoering, we zijn dan ook met vlag en
wimpel geslaagd, op alledrie de locaties. En met
trots kan ik vertellen dat Medi-Mere Poort er in het
bijzonder uit sprong. Een enorme prestatie van Han
van de Steeg – eigenaar van Medi-Mere – en zijn
hele team. De officiële toekenning volgt nog, maar
de taart was alvast heerlijk!
Met de zomer in aantocht en vakantie in ons hoofd
wordt het er niet makkelijker op. De dozen staan
klaar om ingepakt te worden en de folders liggen bij
de drukker, in afwachting van het grote moment. Iedereen staat in de startblokken. We hopen ergens in
juli over te kunnen. En dan als alles weer – dit keer
definitief – op zijn plek staat en we lekker aan het
werk zijn… gaan we een enorme knalfuif houden.
Vooral voor onze patiënten en alle andere bewoners
van Poort. Zo kan iedereen informeel kennismaken
met onze zorgverleners. Het wordt vast heel gezellig
laat en ik beloof dat we niet nuchter blijven.
Sharda Das, huisarts n
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