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hallo almere poort

5 I evenementen poort
6 I vervoer

Station Almere Poort vanaf
9 december in gebruik
8 I cultuur

BonteHond speelt kindervoorstelling
‘Dropwolf’ in Europakwartier
10 I b a s i s o n d e r w i j s

De Droomspiegel viert lustrum
met een grandioos feest
12 I k i n d e r o p v a n g

Kids Stories opent nieuw pand
met ster-allure

Coupons met leuke aanbiedingen
Wat je hier rechts ziet, is een pagina met coupons. Met
allemaal leuke aanbiedingen van ondernemers in Almere
Poort. Voor jou. Scheur ze uit, stop je in je portemonnee
en ga op pad! In het vorige nummer van PoortNieuws zat
ook een couponpagina. Maar deze zat achterin. Onderzoek
heeft uitgewezen dat PoortNieuws wel gelezen wordt, maar
dat mensen het couponvel over het hoofd hadden gezien.
Dus vandaar dat het nu voorin zit. Met het risico dat mensen nu wel de coupons
zien, maar niet de rest van het blad! Dat overigens weer vol met leuke artikelen
staat over allerlei onderwerpen die ons in Almere Poort aangaan.
Suzan Breedveld, uitgever n

14 I h e t p l a n d u i n

Amvest gestart met creatie van
duinen in de kustzone van Poort
16 I h o m e r u s k w a r t i e r

Homeruskwartier biedt veel
vrijheid en keuze in bouwen,
wonen en ondernemen
18 I v r i j e t i j d

Scala aan activiteiten voor kinderen
in Buurtcentrum Amerika en VIPLounge

Groenhorst Almere
Info-avond

Voor ouders en kinderen
van groep 8

maandag 3 december

Niveau BBL en KBL

Open Huis
vrijdag 1 februari
18.00 – 21.00 uur

19.00 – 21.30 uur

donderdag 6 december

Niveau GL en

zaterdag 2 februari

19.00 – 21.30 uur

Het Groene Lyceum

10.00 – 13.00 uur

20 I p l a t t e g r o n d
22 I z o r g s c a l a

Robotapotheek in Almere Poort:
uniek in Nederland!
24 I c a s c a d e p a r k

CascadePark begint vorm aan te nemen
26 I k i n d e r o p v a n g

Kinder Centrum Almere
introduceert sport-bso
27 I c u l t u u r

Locatievoorstelling ‘Het Blauwe Huis’
te zien op Floating Life Almere
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Wist je trouwens dat we een school zijn die:

> Thuiswerkarm is. Boeken blijven op school.
> Veel aandacht besteedt aan doe-vakken.

28 I z o n n e b l o e m e n

Uitslag van de buurtwedstrijd
29 I c o l u m n

Onkruid natuurlijk

> Tijd vrij maakt voor leerlingen die dat
nodig hebben.
> … maar ditzelfde doet voor leerlingen
die sneller kunnen en willen (Het Groene
Lyceum).
> Luistert naar leerlingen.
> Alle lessen verzorgt in een mooi, sfeervol
en veilig gebouw.

30 I b e a u t y e n v e r z o r g i n g

Het is puur genieten om je van top
tot teen in de watten te laten leggen
33 I c o l u m n

Rosimar ten voeten uit

www.groenhorstalmere.nl
Heliumweg 1
Postbus 60080
1320 ab Almere

34 I a d r e s s e n l i j s t

Voorzieningen in Almere Poort
39 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts

088 020 5400

Groenhorst

Almere

‘Try before you buy’ en ontdek vrijblijvend
de dermalogica producten aan de skin bar

Tegen inlevering van deze bon
ontvang je gratis een leuke attentie
bij deelname aan een rondleiding
of workshop in KindercASLa.

tegen inlevering van deze coupon
ontvangt u een korting van

Heilig Boontje Espressobar

Ontmoeten onder het genot van een heerlijke koffie met huisgemaakte taart of een goed glas wijn met brood en tapenade

10%

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

Bij de aanschaf van 2 of meer dermalogica-producten
ontvangt u gratis een dermalogica giftset*

op onze gerechten

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

Pedi-kuur praktijk

Beneluxlaan 614
(hoek Duitslandstraat, naast Medimere)
1363 BJ Almere Poort
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www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com | theiligboontje@twitter
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De juiste zorg voor uw voeten!
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voor
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Kinderopvang en bso
een gratis proefles – keuze tussen:
voetbalschool
dansles
zelfverdediging

J.R.K. Fietsenwinkel

wij gebruiken als enige
salon in Flevoland
natuurlijke producten
van Fuente

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

De nieuwste methode voor 2 maanden
lang perfect gekrulde wimpers.
Nu met

15% korting!

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

tegen inlevering van deze bon

servicebeurt
voor uw fiets
nu voor maar E 35
(normale prijs 5 45)

• sabaaydi massage
• voetreflexologie
• oorkaarstherapie

eerst
behan e
de
50% ko ling
rting

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

1 portie patat met
saus naar keuze
voor

E1

E32,50

dé salon in Almere Poort voor al uw beauty treatments!

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

Rose

Openingstijden:

Spreekuur:
woensdag 08:00 - 09:00 uur
donderdag 17:30 - 18:00 uur
Verder op afspraak.

ma t/m do

08.00-17.00

vrijdag

08.00-23.30

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

aanbieding geldt voor kinderen van 2-11 jaar

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com

geldig t/m 31 december 2012

Poseidonsingel 38 · 1363 TR Almere · 036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl · info@pedi-kuur-rose.nl

Poseidonsingel 136
1363 TR Almere
06-476 946 55
info@beauty-licious.nl
www.beauty-licious.nl

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

gediplomeerd
therapeute

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

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

Lokistraat 30
1363 WG Almere Poort
06-133 986 70

praktijknathaliejansen@gmail.com
www.praktijknathaliejansen.nl

036-537 47 92
06-45 45 62 65

info@studiobreedveld.nl
www.suzanbreedveld.nl

Maak van te voren een afspraak en
breng deze coupon mee als je komt.

www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

niet geldig in combinatie met andere acties

Nathalie
Jansen

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

prijs excl. btw en excl. drukwerk, geldig t/m 31-03-2013

06-551 640 47 • www.beautyalmere.nl

Minervasingel 5
1363 ZJ Almere Poort

Cinthya Netteb: 06-462 300 47
Cherrida Fernandes: 06-462 282 02

geldig t/m 31 december 2012

Pedi-kuur praktijk

KindercASLa
Dettifospad 7
1363 BZ Almere
www.kindercasla.nl

*geldig t/m 31 december 2012 zolang de voorraad strekt

geldig t/m 28 februari 2013

geldig t/m 31 december 2012

tel. 036-536 94 34 · 06 -193 942 28
Duitslandstraat 1a · 1363 BG Almere Poort
www.swadish.nl · info@swadish.nl

geldig t/m 31 december 2012

niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

geldig t/m 31 december 2012, niet op feestdagen
max. 1 coupon per klant

openingstijden:
buffet en diner:
woensdag t/m zondag
17:00 - 22:00 uur

Roald Amundsenstraat 170 • 1363 KH Almere Poort

J.R.K. Fietsenwinkel

openingstijden:
maandag 13:00-18:00 uur
dinsdag t/m vrijdag 9:00-18:00 uur
zaterdag 10:00-17:00 uur

Poseidonsingel 37 · 1363 TR Almere Poort
036-848 92 60

Evenementen Poort
De herfstactiviteiten
van KindercASLa!
ma
22okt
di
23okt

DOE
MEE!

wo
24okt
do
25okt
vr
26okt

10-15.30 uur
Open Huis en rondleidingen 2,50 pp

KindercASLa

10-12 en 13.30-15.30 uur
Workshop Bouw je Windwagen (10-12 jr) 2,50 pp
10-15.30 uur
Open Huis en workshop Poort in Poort (6-9 jr) 2,50 pp
beide dagen 10-15.30 uur
Groen samen doen! Kom met ons de KindercASLa
tuinen aanleggen (alle leeftijden) gratis
Leuk als je komt!
Schrijf je wel in via onze website
www.kindercasla.nl

oktober
20 DJ workshop KIDS Heilig Boontje
22	Herfstactiviteiten KindercASLa
22 DJ workshop Heilig Boontje
24	Try-out Dropwolf BonteHond
26 Kinderbingo Amerika
26 Workshop sieraden Crazy Beads
27 Filmavond buurtcentrum Amerika
27 Salsa Dinner Party Swadish
30	Poorthuis Event
31	Premiere Blauwe Huis Suburbia

november
01	Mama Café @ Heilig Boontje
02 Disco VIPLounge (jeugd)
11 Dag van de Duurzaamheid
14	Mama Café @ Heilig Boontje
23 Jammin’ Heilig Boontje LIVE music
24 Filmavond buurtcentrum Amerika
24 Bingo buurtcentrum Amerika
29	Mama Café @ Heilig Boontje
30 Kinderbingo Amerika

Maak het bezorgers makkelijk...
Je wilt PoortNieuws
ontvangen ondanks
ja/nee of nee/nee
sticker op de
brievenbus?
Of gewoon laten
weten dat PoortNieuws welkom is
in jouw brievenbus?

Deze sticker is weer- en licht
bestendig. Het mooiste resultaat krijg je als je de
brievenbus eerst schoon
en droog maakt. Oude
stickerresten zijn weg
te krijgen met sticker
verwijderaar of met een
huismiddel zoals lampolie.
Extra stickers bestel je via:
info@almerepoortnieuws.nl

met deze brievenbussticker!

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

Drukkerij I Teewes
Katernstraat 11, Almere
(036) 531 11 35
www.teewes.nl

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.

info@almerepoortnieuws.nl

december
01 Singles Night in Heilig Boontje
03 Info-avond vmbo-bl Groenhorst
06 Info-avond vmbo-gl Groenhorst
07 Disco VIPLounge (jeugd)
09 Opening Station Almere Poort
09 Start Dickens Kerstmarkt
10 Kerstworkshops Jeniffers Bloemen
12	Mama Café @ Heilig Boontje
13 Info-avond MBO Groenhorst
25 Kerstbrunch Voor Pampus
29	Private Dining in Heilig Boontje

januari
05 Disco VIPLounge (jeugd)
26 Filmavond buurtcentrum Amerika
25 Kinderbingo Amerika

februari
01	Open Huis vmbo Groenhorst
02	Open Huis vmbo Groenhorst
02 Disco VIPLounge (jeugd)
23 Kinderbingo Amerika
24 Filmavond buurtcentrum Amerika

Evenementen in Almere Poort
opgeven voor de agenda van februari
t/m juni in de volgende uitgave
van PoortNieuws? Mail deze naar:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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Station Almere Poort vanaf december in
gebruik -- gebouwd voor de toekomst
Op 9 december 2012 wordt Station Almere Poort geopend en in gebruik genomen. Tegelijkertijd
opent ook de Hanzelijn, tussen Lelystad en Zwolle. Hierdoor zal Almere Poort meteen directe
verbindingen hebben met plaatsen in alle windrichtingen. Een jaar lang is er door allerlei gespecialiseerde bouwlieden hard gewerkt aan de realisatie van het moderne station.

ningbouw, winkels, bedrijvigheid, een
hotel... Aan de oostzijde, nabij de Topsporthal, komen woningen, met een mix
van dienstverlening, een ROC (Regionaal
Opleidingen Centrum), het nieuwe gemeentelijke zwembad en sporthal en een
grootschalig retailpark.

Marcel Martens, bouwmanager van
ProRail en Ron Godijn, projectleider van
aannemingsbedrijf Dekker

Toekomstig station
Al jaren is er in Almere Poort een bushalte ‘toekomstig station’. De buschauffeurs
wilden het nog weleens verkort omroepen als ‘station’. Ik voelde me dan een
beetje bedrogen: “Was het maar waar!”.
Er is echter dit jaar flink gewerkt en het
duurt niet lang meer voordat Station
Almere Poort een feit is! Het station zal
keurig op de geplande datum in gebruik
genomen kunnen worden, hoewel sommige andere bouwprojecten wat langer
op zich laten wachten en het inwoneraantal van ons stadsdeel op dit moment
nog relatief laag is. De teller staat nu op
ruim 6.000 inwoners, voor wie het station heel welkom is.
Het station is gebouwd met het oog
op de toekomst. En de aanwezigheid
van een station maakt het natuurlijk
des te aantrekkelijker om in de omliggende gebieden te investeren. Op termijn
zal hier het Olympiakwartier verrijzen,
het centrumgebied van Almere Poort.
Aan de westzijde komt een mix van wo-
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Fijne samenwerking
Ik vind Marcel Martens, bouwmanager
van ProRail en Ron Godijn, projectleider
van aannemingsbedrijf Dekker, bereid
om me rond te leiden op het station in
aanbouw. Ik krijg een paar laarzen, een
geel veiligheidshesje, een helm en officiële toegang. De veiligheidsvoorschriften
zijn extra scherp, omdat het niet alleen
gaat om een bouwplaats, maar ook omdat het treinverkeer intussen vlak langs
ons raast. Marcel: “We hebben maar drie
keer in het weekend vervangend busverkeer ingezet wegens geplande werkzaamheden. De rest van de tijd rijden
de treinen gewoon door om zo weinig
mogelijk overlast te veroorzaken voor de
reizigers. Dit betekent wel dat we alleen
met speciaal hiervoor geselecteerde aannemers werken. Aan aannemingsbedrijf
Dekker – en hun gecertificeerde onderaannemers – hebben we een hele goeie.
De samenwerking is heel prettig, overigens ook met de gemeente, het architectenbureau Arcadis en overige partijen
die de realisatie van het station mogelijk
maken. Je werkt met z’n allen op een
klein oppervlak en het moet dan wel gesmeerd lopen”.
Ron: “Dekker bestaat uit drie afdelingen. De ene afdeling bouwt villa’s
en kantoorpanden, de andere riolering en straten en de derde bouwt sluizen, bruggen en stations. Deze afdeling
heet GWW – Grondverzet, Wegenbouw
en Waterbouw. Ruim een derde hiervan bestaat uit werk voor ProRail. Een

voorbeeld van een ander station dat wij
hebben gebouwd is Amsterdam Science
Park. Maar elk station wordt apart ontworpen, passend bij de omgeving en de
specifieke eisen”.
Flevolijn aangepast
Almere Poort is het enige station in Almere dat in 1980 niet is meegenomen in
de planning van de Flevolijn. Simpelweg
omdat het stadsdeel Poort toen nog niet
gepland was. Het spoor liep er dus wel,
maar er waren geen doorgangen onder
het spoor door. Marcel: “In 2006 heeft
ProRail deze aangelegd. Eind vorig jaar
is er begonnen met de andere werkzaamheden. De bovenleiding moest worden
aangebracht op portalen zodat er genoeg ruimte ontstond voor het realiseren
van de perrons en er moesten technische
ruimtes komen voor allerlei apparatuur
om straks het station te kunnen bedienen.

De trappen van natuursteen zijn al
gereed

Tekst

Er wordt voortdurend overlegd in
goede sfeer

Modernste standaard
De komende maanden volgt de afwerking. Naast twee liften en trappen krijgt
Station Almere Poort voldoende kaartautomaten, wachtruimtes en service- en
alarmzuilen. Er komen informatieborden,
camera’s en OVCP’s (Openbare Vervoerscontrole Poorten) – dit zijn de poorten
waar je met de OV-chipkaart door kunt
lopen maar vooralsnog ook met een
papieren treinkaartje. Het station en de
omgeving ervan zijn zo ontworpen dat
er geen donkere, smalle gangen en hoeken zijn. Het is open en licht. ProRail
vindt het belangrijk dat een station een
plaats is waar men zich prettig en veilig

voelt. Er komt ook goede verlichting en
de geluidsschermen – waarvan de dragers al te zien zijn – dienen tegelijkertijd
als windschermen.
Voor liften hebben we gekozen omdat
het station hiermee aan de eisen van de
toekomst voldoet. Wat oudere kleine stations hebben vaak nog een rolstoelhelling, denk bijvoorbeeld aan station Muziekwijk, maar nieuwe stations worden
direct voorzien van liften om te voorkomen dat er in de toekomst grootschalig
verbouwd moet worden om alsnog liften
te realiseren”.
De omgeving
Ron: “Er komt aan de ene kant een plein
met een busstation en aan de andere kant
komen parkeerplaatsen en een overdekte fietsenstalling. Het station krijgt 520
overkapte fietsplekken en 124 fietskluizen. De gemeente legt de stationspleinen
en de toegangswegen naar het station
aan. Er komt geen kiosk in het stationsgebouw zelf, maar er zullen wel gelegenheden vlak in de buurt komen. Ook de
Albert Heijn en de andere winkels en (afhaal)restaurants aan en rond de Europalaan zijn natuurlijk niet ver. Connexxion
gaat eveneens haar routes en dienstregeling aanpassen aan de nieuwe situatie.
Zo zullen er nachtbussen vanuit Amsterdam gaan stoppen om uitgaanspubliek
veilig thuis te brengen”.

Zes treinen per uur
Marcel: “In beide richtingen zal er zes keer
per uur een trein stoppen. Het gaat om
Sprinters van Almere Oostvaarders naar
Utrecht en Schiphol/Leiden en Intercity’s
van Zwolle naar Amsterdam Centraal. En
uiteraard vice versa. Waar mogelijk wordt
rekening gehouden met een uitbreiding
met een inhaalspoor, waardoor er meer
treinen zullen kunnen rijden.
Afscheid van festivalstation
Het tijdelijke station ‘Almere Strand’, dat
in 1996 voor het eerst was geopend, uit
steigers en planken bestond en alleen
gebruikt werd voor festivals en evenementen, zoals de Libelleweek, komt
te vervallen. Het is op 18 augustus dit
jaar voor het laatst gebruikt tijdens het
Strandfestival Zand. Nu wordt het afgebroken en neemt het Station Almere
Poort de functie over.
RegioNet-programma
De realisatie van Station Almere Poort is
onderdeel van het BOR (Bereikbaarheids
Offensief Randstad) RegioNet-programma waarin ProRail, NS en lokale en regionale overheden samenwerken om de
bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad per trein te verbeteren. Dit programma loopt sinds 2007 en nadert nu zijn
afronding”.
redactie n
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BonteHond speelt kindervoorstelling
‘Dropwolf’ in casco pand in Europakwartier
Hoe blijf je een ‘wild’ kind in de nieuwbouw? Is er ruimte voor
fantasie in een geplande omgeving? Twee jonge theatermakers
onderzochten het gedurende twee maanden vanuit een nog
leegstaand bedrijfspand van Ymere aan de Europalaan. Het resultaat is de beeldende voorstelling ‘Dropwolf’.

Regisseur Peerke Malschaert en beeldend kunstenaar Roos van Haaften

BonteHond is een Almeers jeugdthea
tergezelschap en productiehuis met veel
aandacht voor nieuw talent. Zij spelen
in theaters, op scholen, festivals en op
locatie. Ik herinner me nog ‘Peer’ en
‘Vreemd’, voorstellingen die ik met mijn
zoontje heb gezien in de Schouwburg
van Almere, toen we daar nog vlakbij
woonden. ‘Vreemd’ ging over een jongetje dat ging verhuizen. Hoe toepasselijk.
Requisieten
Ik tref regisseur Peerke Malschaert en
beeldend kunstenaar Roos van Haaften
op de werkvloer. Bij de deur staat een
groot bord, getimmerd van hout van palets met een tekst erop geschilderd. Binnen loop je op het beton en zie je buizen
aan het plafond en rauwe, onbewerkte
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wanden. Het casco pand herinnert me
aan de ruwbouw oplevering van ons
huis in Almere Poort – zo beginnen we
hier allemaal. Er staat een tafelblad op
schragen met allerlei gereedschap erop
en aan de muur hangen vellen papier
met teksten. In een hoek liggen allerlei
‘vondsten’ uit de buurt die als requisieten kunnen dienen.
De spelers Nienke de la Rive Box en
Eva Meijering hebben even vrij van het
oefenen van scènes. Ze zijn erop uit gestuurd om nieuwe spullen te gaan zoeken op bouwterreinen. Drie kwartier later komen ze terug met een enorme pijp:
“We hebben het netjes gevraagd aan de
bouwopzichter en we mochten hem meenemen. Onderweg boden mensen ons
nog hulp aan om het gevaarte te dragen”.

Avonturen beleven
Peerke: “Dit geeft precies weer hoe wij
werken. We lopen veel rond in de omgeving. We willen kennismaken met de
wijk. Wat voor kinderen wonen hier en
waar spelen ze? Het contrast tussen de
bebouwde delen met keurige speeltuintjes en de braak liggende bouwgebieden, deels overwoekerd met onkruid,
fascineert ons. Het lijkt mij persoonlijk
heerlijk om als kind avonturen te beleven op bouwterreinen, ondanks de waarschuwingen voor gevaar. Het valt ons
overigens op dat het stil is op straat. De
mensen die je hier tegenkomt zijn onderweg ergens naartoe of op weg terug
naar huis”.
Roos: “Het casco pand is voor ons ook
speciaal. Het is nog nooit iets geweest en
kan nog van alles worden. Ymere heeft
ons dit pand ter beschikking gesteld.
Een wens van ons is het lenen van een
schaftkeet van bouwvakkers. Dat zou het
voor ons helemaal compleet maken”.
Roedelen
Dit is niet de eerste locatievoorstelling
in Europakwartier die Peerke en Roos
maken. In 2010 speelden zij aan de Beneluxlaan ‘Roedelen’ in het kader van
‘Grasduinen’ van BonteHond. Roos: “Dit
waren series voorstellingen in Almeerse
buitenwijken in aanbouw. Persoonlijke
impressies die een ander beeld van Almere geven, ver weg van het stadscentrum. ‘Dropwolf’ sluit hier mooi op aan.
En wij zien nu wat er in twee jaar allemaal bijgebouwd is in Poort. Toch is er
nog veel ruw gebied – gelukkig voor ons
en voor de fantasie van de kinderen die
hier wonen”.
Kaplaarzen
Peerke: “De voorstelling ‘Dropwolf’ is
voor kinderen van zeven jaar en ouder,
met begeleiding, en begint met een route buiten – een ontdekkingsroute naar
de zelfgebouwde stad. Kom dus vooral
met kaplaarzen, een warme trui en regenkleding. De voorstelling gaat over
twee meisjes van wie er één een grote
fantasie heeft en de ander ‘wild’, ongeciviliseerd wil houden. Dit is geïnspireerd

Spelers Nienke de la Rive Box en Eva Meijering

Vondsten uit de omgeving

op de legende van Romulus en Remus.
Er wordt in de voorstelling gewerkt met
schaduwspel, hiermee heeft Roos zich als
beeldend kunstenaar natuurlijk uit kunnen leven. Wie benieuwd is naar deze
schaduwen, kan een voorproefje zien op:
facebook.com/dropwolf.vanbontehond
Op zaterdag 6 oktober was er een
inloopdag voor buurtbewoners en op
vrijdag 19 oktober zal er een open repetitiedag zijn. Want veel mensen uit de
omgeving hebben het grote bord buiten
wel zien staan, maar zijn nog niet binnen geweest. Iedereen die benieuwd is
naar de makers, of de voorstelling, of gewoon even binnen wil kijken, is welkom
vanaf vier uur ’s middags. Ook zullen er
workshops zijn met kinderen van Partou.
We spelen maar enkele data, dus reserveer snel. De prijs van de voorstelling is
5 Euro per kaartje en is te boeken via
www.corrosia.nl. De voorstelling is echt
bedoeld voor kinderen uit de buurt maar
is zeker ook heel leuk voor volwassenen.
We zijn net zo nieuwsgierig naar jullie
als jullie hopelijk naar ons!”
redactie n

speeldata:
woensdag 24 oktober 14:30 (try-out)
zaterdag 27 oktober 14:30
zondag 28 oktober 14:30
zaterdag 3 november 14:30
zondag 4 november 14:30
kaarten: www.corrosia.nl
meer info: www.bontehond.net
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B a sis o nd e r wijs

Basisschool De Droomspiegel startte in september 2007 met
twee leerlingen op een tijdelijke locatie en groeide in vijf jaar tijd
naar een school met 415 leerlingen op twee locaties in Almere
Poort. Tijd voor een feestje vonden de oudervereniging, directeur Joost de Bruin en adjunct-directeur Kristian Van den Berg.

De Droomspiegel viert lustrum
met een grandioos feest
Op vrijdag 21 september hadden de leerlingen van De Droomspiegel geen reguliere lesdag maar werd de school op zijn
kop gezet met een feestprogramma tot
in de avond. Circusschool Tadaa! kwam
om spectaculaire acts in te studeren met
de kinderen, die natuurlijk ook passend
werden geschminkt en verkleed. ’s Middags traden zij op voor een groot publiek
van ouders en grootouders. Aan het eind
van de middag kwamen de families terug naar de school voor het tweede deel
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van het programma – een barbecue. Nu
was het plein omgebouwd tot een ware
kermis, met een draaimolen, gratis popcorn en suikerspinnen, een bus met fruitcocktails, zumba workout en een knutselkraam. Temidden van het feestgedruis
vinden we twee tevreden directieleden.
Een paar dagen later spreken we Kristian Van den Berg, adjunct-directeur,
met de vraag of hij ons iets kan vertellen
over het succes van het concept van De
Droomspiegel.

Daltononderwijs
De Droomspiegel is een katholieke daltonschool. Dalton komt voort uit het gedachtengoed van de Amerikaanse pedagoge
Helen Parkhurst. Zij heeft aan het begin
van de vorige eeuw een geheel eigen visie
ontwikkeld op de wijze waarop kinderen
tot leren komen. In het plaatsje Dalton,
in de staat Massachusetts, heeft zij destijds haar ideeën in praktijk gebracht.
In haar visie op onderwijs en opvoeden
spelen drie principes een belangrijke rol:
zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid
en samenwerken. Daltononderwijs geeft
houvast en biedt de structuur waar deze
uitgangspunten goed in uitgewerkt kunnen worden. Ieder schoolteam heeft de
vrijheid om zelfstandig vorm en inhoud
te geven aan deze principes. Hierdoor
krijgt iedere daltonschool een herkenbaar
eigen gezicht en zijn geen twee daltonscholen hetzelfde.
Wat doen jullie anders? Kristian: “De
leerlingen hebben in hun groep een soort
van flexwerkplekken. Hun persoonlijke
spullen zitten niet in een la van de tafel,
maar in kasten, in een ladenblok.

Wij verwerken 21st Century Skills in
ons onderwijsprogramma. De kernvraag
is: wat en hoe moeten we leren om in
de 21e eeuw succesvol te zijn op wetenschappelijke basis? Hiervoor hebben
kinderen bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen die vanuit het onderwijsaanbod
meekrijgen. ICT is daarom een belangrijk onderdeel binnen onze schoolvisie.
De leerkracht is meer een coach van de
leerlingen. Waar staat een kind in zijn
ontwikkeling en waar zijn hiaten?
Vaak wordt er vooral gekeken naar de
opbrengsten, de resultaten van de Citotoetsen. Maar je moet ook naar de persoon kijken.
Elke vrijdagmiddag is er op school het
keuzeplein in het kader van talentenontwikkeling. Er worden workshops gegeven door specialisten, ook van buitenaf.
Er komt van alles aan bod, zoals muziek,
dans, theater, vreemde talen, vechtsporten, yoga, kindermassage, handvaardigheid, bloemschikken, fotografie...”
ICT als hulpmiddel
We maken veel gebruik van ICT als hulpmiddel. We zijn een Mentor School van
het Microsoft Partners in Learning for
Schools Program. Dit houdt in dat we veel
gebruik maken van laptops en tablets,
maar ook dat we gebruik maken van een
digitaal portfolio waartoe kinderen en
ouders toegang hebben. Ik ben met name
aan het kijken hoe we dit verder kunnen
uitbreiden, hoe kun je de diepere lagen
van je persoonlijkheid in kaart brengen.
Een rapportgesprek heet dan ook een
portfoliogesprek en hierbij worden niet
alleen de ouders, maar ook de kinderen
zelf uitgenodigd. Ouders worden veel betrokken bij de school, de kinderen zijn
dit gewend. Evenals het houden van een
presentatie in de groep – dit is niet meer
spannend als je dit van het begin af aan
veel doet.
Katholiek onderwijs
De Droomspiegel maakt deel uit van de
SKOFV (Stichting Katholiek Onderwijs
Flevoland-Veluwe). Wat merk je hiervan? Kristian: “Wij stellen ons tot doel
onze katholieke levensvisie en cultuur
uit te dragen. Leerlingen moeten weten
welke invloed het christendom heeft en
heeft gehad op de westerse wereld. Het
hoort bij de algemene ontwikkeling om
kennis te hebben van de religieuze ge-

schiedenis en de vertaling naar deze tijd.
De Droomspiegel staat natuurlijk open
voor andere levensopvattingen en wil
graag intern in gesprek gaan met alle
betrokkenen, maar ook extern met ‘anderen’ over het geloof.
De uitdagende leeromgeving is groter
dan de school alleen. Wij willen de wereld van het kind vergroten en de leerlingen een kritische houding ten opzichte
van de wereld meegeven. We vinden het
belangrijk dat kinderen leren om te delen. We werken samen met Voedsel Loket Almere (VLA). Ook hebben leerlingen
versierde palmpaastakken gebracht bij
buurtbewoners met een beperking.
Binding met de buurt
We zijn graag actief verbonden met de
buurt. We hebben dit jaar voor het eerst
een avondvierdaagse door Almere Poort
georganiseerd, met lokale sponsors. En
we hebben bomen geplant, zwerfvuilopruim-acties gedaan... Wordt er iets met
scholen ondernomen in de buurt, dan zijn
we meestal van de partij. We zijn verbonden met alle sociale partners in Poort.
Enthousiast en betrokken
Zowel Joost als ik komen uit het onderwijs. Ik heb vijftien jaar les gegeven in
midden- en bovenbouw en eerder een
nieuwe school in Almere helpen opzetten. Joost was al eerder directeur van
een katholieke basisschool in Almere.
Hij is in opdracht van het schoolbestuur
een daltonschool gestart. Hij zocht een
adjunct-directeur. Iemand met de juiste
visie op onderwijs en innovatie die een
leidinggevende functie ambieerde. Ik
heb deze met beide handen aangepakt.
Naast mijn taken als adjunct ben ik ook
projectleider Onderwijsinnovatie en ICT
voor SKOFV. Onderwijs is een uit de
hand gelopen hobby van mij!”
What’s in a name?
Tot slot nog even over de naam van de
school. In de schoolgids wordt deze uitgelegd. “Droom staat voor visie en spiegel voor reflectie. De droom is het hart
van het ontwerpproces. De spiegel staat
voor zelfreflectie; voortdurend kritisch
kijken naar het eigen handelen en acties
bijstellen waar nodig. Het logo verwijst
naar het feit dat je veel zaken in de hand
kunt houden en kunt beïnvloeden”.

De Droomspiegel ‘Columbus’
Marco Polo Route 60
1363 LA Almere Poort
De Droomspiegel ‘Europa’
Slowakijehof 1
1363 BD Almere Poort
(036) 540 60 60
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

redactie n
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foto: Fred Rotgans

Kids Stories opent nieuw pand met ster-allure
Het team van Kids Stories is al jaren actief in Almere Poort.
Veel kinderen hebben al eens met hen geknutseld of gedanst.
Intussen zag je het pand aan de Minervasingel groeien tot een
waar paleis. Op 1 september opende het zijn deuren met een
spetterend feest. Met niemand minder dan Ali B als gast!

We runnen overigens ook een kindertehuis in Suriname zodat we kinderen, die
anders op straat zouden moeten leven, blij
kunnen maken. Mijn dag is goed als ik zie
dat kinderen goed in hun vel zitten, zich
kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien”.

eigenaren van Kids Stories. Maar zij doen
het niet alleen. Cinthya: “We zijn een echt
familiebedrijf. Iedereen helpt een handje
mee. En we doen dit werk met plezier. Het
geeft me voldoening om kinderen blij te
maken. We hanteren een marktconform
uurtarief, maar we bieden zoveel extra’s.

Wereldsteden
We lopen door het gebouw en het valt
me op hoe rustig het is. Cinthya: “Wij
werken met relatief kleine, horizontale
groepen. Onze ervaring is dat dit het
prettigste is. ’s Middags halen we de bsokinderen op van verschillende scholen
en dan is er wel wat meer leven in de

VIP entree
Je waant je een VIP als je het pand binnenkomt. De entree is ruim opgezet en
smaakvol aangekleed met behang in kasjmirpatroon en aan het plafond een schitterende kroonluchter. De zussen Cherrida
Fernandes en Cinthya Netteb zijn de trotse

De sjieke entree

12 I POORTNIEUWS

De musicalkamer – alles in kinderformaat

kind e r o p v a ng

brouwerij. Maar dan nog heeft een kind
bij ons twee maal zoveel ruimte als wat
minimaal is vereist. En dat is bij volledige bezetting.
De groepen hebben namen van wereldsteden, zoals Amsterdam, Londen,
Barcelona, Milaan, Marrakech... Deze
thema’s zijn gebruikt bij de aankleding
van de ruimtes en er worden ook activiteiten aan gekoppeld. De kinderen leren
echt iets over ‘hun’ stad.
In elke ruimte hangt een camera en
ouders kunnen vanaf een computer op
hun werk hun kind bezig zien. Ook houden we van ieder kind online een dossier
bij, dat de ouders kunnen volgen en zij
kunnen ook zelf berichten sturen via dit
systeem. Natuurlijk worden er daarnaast
ook nog schriftjes bijgehouden, bij de
dagopvang.
Persoonlijk contact met de ouders is
voor ons belangrijk, evenals hygiëne.
Bij de ingang staat een mand met de
bekende blauwe plastic ‘slofjes’ voor
bezoekers. En er wordt meerdere malen
schoongemaakt. We hebben geïnvesteerd
in een warmte-terugwinsysteem. Er staat
een grote installatie op het dak die continu zorgt voor een frisse en aangename
lucht in het gebouw”.
Musical
Ik loop een ruimte binnen met een rek
verkleedkleren, een vleugel in de hoek
en een heus drumstel in kinderformaat.
Cinthya: “Dit is de musicalruimte. We
bieden veel uitnodigende activiteiten.
Kinderen kunnen hier muziek maken,
dansen en toneelspelen. Maar ze kunnen
ook kiezen voor sporten, koken en bakken, buiten spelen op ons ruime terrein
– voor de kleintjes hebben we een echte
Teletubbie-heuvel – dieren verzorgen in
de mini-kinderboerderij of gewoon lekker chillen.
Voor de bso-kinderen is er een bios
coop
ruimte, met een groot scherm en
echte bioscoopstoelen. Maar je hoeft
niet bang te zijn voor vierkante ogen,
want er zijn zoveel leuke dingen om uit
te kiezen. We trekken er ook regelmatig op uit. In de zomervakantie hadden
we voor elke dag een ander verrassend
programma en in de herfstvakantie komt
een artiest van The Voice musical-lessen
geven. Aan het eind van de week treden
de kinderen op voor de ouders.

Extra lessen
Naast de gewone activiteiten bieden we
kinderen ook de mogelijkheid om professionele danslessen door een dansdocent
(die onder meer in de Hairspray musical
danste), professionele voetbal-lessen en
lessen zelfverdediging van Remy Bonjasky te volgen. Dit is een extra optie en
hiervoor vragen we een vergoeding om
de vakdocent te kunnen bekostigen.
Het is voor de ouders en de kinderen fijn dat ze onder bso-tijd deze lessen kunnen volgen en er niet nóg een
onderdeel voor aan hun toch al drukke
weekprogramma toe hoeven te voegen.
We bieden bij de bso ook een optie voor
huiswerkbegeleiding, voor kinderen die
wat extra oefening nodig hebben op
een bepaald gebied. Ook hiervoor is een
aparte ruimte.
Kinderrestaurant
Weer word ik aangenaam verrast, dit
keer door de aanblik van een lichte, zomers aandoende ruimte met tafels en
stoelen en ramen naar de keuken met
daarboven een geel-wit gestreepte luifel.
In de keuken staan twee kooktoestellen –
één op kinderhoogte. Cinthya: “Dit is het
kinder
restaurant. Hier eten de bso-ers
hun verse warme maaltijden en wordt er
met kinderen gekookt of gebakken.

Het kinderrestaurant en de keuken

Bso-ruimte, ziet er uitnodigend uit

Meer weten? Neem gerust contact met
ons op voor een rondleiding!”.
redactie n

Een echte bioscoop!

Kinderopvang en bso
Kids Stories biedt leuke activiteiten:
professionele voetbalschool
‘The Football Academy’
musicals ‘glitter & glamour’
1000 m2 buitenspeelruimte
bioscoop ‘kids & movies’
kinderkeuken
‘kids & cooking’
kinderboerderij

www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

ruime opvangtijden:
van 6:00 tot 20:00 uur
ook vakantie-opvang
all in haal- en brengservice
in heel Almere
vers eten
camera’s waardoor u
uw kind live kunt volgen
revolutionair leerprogramma

Minervasingel 5
1363 ZJ Almere Poort

Cinthya Netteb: 06-462 300 47 / Cherrida Fernandes: 06-462 282 02
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h e t p l a n d u in

Langs het IJmeer gaat de gemeente samen met belegger/ontwikkelaar Amvest en Marina Muiderzand één van de grootste
projecten uit de geschiedenis van de stad realiseren. Met het
plan DUIN dat de skyline van de stad ingrijpend gaat veranderen, krijgt Almere een nieuw gezicht. DUIN draait om een
nieuw duinlandschap, met drie echte duinen tot wel tien meter
hoog, afgewisseld door bos, kreken en een duinvallei.

Amvest gestart met creatie
van duinen in de kustzone
van Almere Poort
Informatiedag
Op 6 oktober was er een informatiedag
van DUIN in restaurant Voor Pampus.
Hier kwamen meer dan 200 geïnteresseerden op af. Maarten Janssen, gebiedsontwikkelaar voor Amvest: “In totaal
hebben we nu rond de 800 mensen op
de lijst staan die op de hoogte gehouden willen worden. Voor sommigen is
het al heel concreet, zij weten al precies
wat zij willen en waar. Anderen zijn
zich nog aan het oriënteren. Voor ons
is deze informatiedag ook om te toetsen
of de verschillende typen woningen die
wij hebben voorgesteld, passen bij de
wensen van de toekomstige bewoners.

We kunnen nu nog dingen aanpassen,
voordat architecten de plannen gedetailleerd gaan uitwerken. In de tweede helft
van 2013 wordt er gestart met de bouw
in de eerste twee gebieden. Het ene ligt
vlak achter de dijk, bij het strand en de
Marina en het andere naast de tijdelijke
zandzakken-brug over de Marinaweg,
nabij het bos.
Bij het strand en de Marina realiseren
we Kop Zuid, het stedelijke accent van
DUIN, bedoeld voor wonen, werken, horeca, leisure en wellness. Tegelijkertijd
gaan we de bouw van Duin Zuid starten.
Hier komen eengezinswoningen in een
robuust duinlandschap.

Vrachtwagens met zand zullen over deze spectaculaire tijdelijke brug rijden
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880.000 m3 zand
Deze maand is het zandstorten voor de
eerste duin begonnen. 880.000 m3 zand
wordt met schepen gebracht en via
een constructie over de IJmeerdijk op
vrachtwagens geladen die over de spectaculaire tijdelijke brug naar het duingebied rijden. De dijk wordt opgehoogd en
verstevigd, zodat de gebouwen zo dicht
mogelijk bij het water kunnen komen te
liggen”.
Plan DUIN
Uiteindelijk wordt DUIN een compleet
woon-, werk- en recreatiegebied, met
in totaal 3000 woningen en meer dan
100.000 m2 commerciële functies en
voorzieningen. Dwars op de kust markeren de drie nieuwe duinen het nieuwe
gezicht van Almere. De bebouwing staat
voor het overgrote deel op deze duinen
waardoor veel van de woningen uitkijken over het bos en het water. De duinen hebben een waterzuiverende functie
voor het gebied. Regenwater wordt in
het duinzand gefilterd en helder water
stroomt in de kreken, die zich door de
oudste bosgebieden van Almere slingeren richting Almere Poort.
Boulevard
Langs de haven komt een levendige en
sfeervolle boulevard met een bruisend
plein in het centrumgebied met appartementen, cafés en restaurants, kantoren,
hotels, boetiekje, zorg en wellness. In
de appartementen zal het prachtig wonen zijn, met een uniek uitzicht over het

Het zand wordt met schepen gebracht en via deze constructie over de dijk geleid

IJmeer. Amvest verwacht dit deel in zes
jaar tijd af te ronden. We moeten dus
nog even geduld opbrengen voordat we
kunnen flaneren over de gehele boulevard, maar het begin is er!
Uniek project
Wienke Bodewes, algemeen directeur
Amvest, benadrukt dat de gebiedsontwikkeling zoals die de gemeente en
Amvest in de kustzone voor ogen staat
niet vaak gebeurt. “We maken eerst het
landschap en daarna het vastgoed. Dat
is een geheel nieuwe manier van werken”. Wethouder Adri Duivesteijn: “In
een competitieve coöperatie hebben we
samen de plannen gemaakt. Amvest ontwikkelde het plan dat de gemeente wilde.
In de komende jaren gaat de westkant
van Almere spectaculair veranderen.
Duinen tot tien meter hoog en woningen
op de duinen. Uitzicht over het IJmeer.
Amsterdam op de achtergrond. Wie zou
hier niet willen wonen?”. Ook Nanke
den Daas, directeur Marina Muiderzand,
roemt het bijzondere uitzicht. “DUIN is
een prachtig project. De duinen in wording maken het mogelijk dat de appartementen straks uitkijken over het water”.
Volop kansen
DUIN combineert een veelzijdig landschap met een diversiteit aan voorzieningen. En natuurlijk: appartementen,
woningen en bedrijfsruimtes in vele maten en prijsklassen. Je kunt in DUIN kopen, huren of zelf ontwikkelen.
DUIN is er voor iedereen. In het levendige centrum komen appartementen
met uitzicht over het water, in de weidse
duinen en het bos eengezinswoningen
met een tuin of terras. Ook voor ondernemers liggen er kansen: er komt ruimte
voor horeca, wellness, detailhandel en
kantoren.

Natuur voorop
De natuur is voor DUIN een belangrijk
uitgangspunt. Kenmerkend voor DUIN
worden de duinen, kreken, bospaden en
natuurlijk het strand. Mede door het filteren van regenwater ontstaat in DUIN
een bijzondere ecologische situatie.
Locatie en bereikbaarheid
Niet alleen de locatie zelf is van hoge
kwaliteit, ook de bereikbaarheid is een
groot pluspunt. Het gebied ligt aan het
IJmeer, naast Almere en ’t Gooi. Met de
auto ben je binnen 20 minuten in Amsterdam. De opening van het treinstation Almere Poort op 9 december, maakt
DUIN ook goed bereikbaar met openbaar
vervoer. De haalbaarheid van een waterverbinding via een ferry wordt onderzocht.
redactie n

Op de informatiedag in Voor Pampus kwamen meer dan 200 geïnteresseerden af
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h o m e r u skw a r t i e r

In de vorige editie van PoortNieuws berichtten we over de
mobiele standplaatsen, de toekomstige HomerusMarkt en
over de aanleg van het Homeruspark met daaraan gekoppeld een oproep voor ideeën
en initiatieven van bewoners
voor het park. Benieuwd naar
de nieuwste ontwikkelingen?
Lees gauw verder.

Homeruskwartier biedt veel
vrijheid en keuze in bouwen,
wonen en ondernemen
Mobiele standplaatsen
Heb je ook zo genoten van verse vis,
kaas, brood en loempia’s in de wijk? Dan
is het je vast niet ontgaan dat de standhouders er bijna niet meer zijn. Het is
een beslissing geweest van deze standhouders zelf om weg te gaan. De reden
hiervoor ligt in het feit dat voor deze
standhouders de omzet erg laag was, er
kwamen voor hun stand te weinig klanten. Een enkele mobiele stand blijft wel
komen. De standhouders hadden vergunningen verkregen voor een jaar en
ook nieuwe standhouders zijn nog steeds
van harte welkom. De faciliteiten blijven
daarom behouden. Vergunningen kunnen nog steeds bij de gemeente worden aangevraagd. Het formulier ‘vaste
standplaatsen’ is te downloaden via: almere.nl/digitaalloket, met de zoekterm:
‘standplaats’. Kies vervolgens voor ‘vaste
standplaatsvergunning’.
HomerusMarkt
Intussen gaat de ontwikkeling van de
toekomstige overdekte markthal ongewijzigd door. Er wordt hard gewerkt
aan de uitwerking en detaillering van
de plannen. In juni is het bouwbord
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geplaatst en in het eerste kwartaal van
2013 zal er naar verwachting begonnen
worden met de eerste bouwwerkzaamheden. Archidev heeft ons laten weten
dat er van de 41 units inmiddels 14 units
zijn verkocht, nog 14 onder optie en
nog 13 units vrij zijn. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met Anneke
Hanewinkel 06-301 674 55 of kijken op

www.homerusmarkt.nl. Bij de Homerus
Markt zijn de ondernemers zelf opdracht
gever in de bouw van hun eigen markt
unit. Als koper van een unit en het
lidmaatschap van de VVO (Vereniging
Van Opdrachtgevers) worden de ondernemers zelf eigenaar en maken zij samen
onderling afspraken over zaken als branchering en marketing.
Initiatieven Homeruspark
Sander Vierbergen van de gemeente
vertelt: “Vijf omwonenden hebben hun
ideeën en voorstellen ingezonden naar
aanleiding van de oproep in PoortNieuws. We gaan nu samen met hen om
de tafel om te kijken of en zo ja, hoe
de ideeën gerealiseerd kunnen worden.
Moestuinen zijn natuurlijk minder kost-

baar om aan te leggen en makkelijker
om zelf te onderhouden dan een pierenbadje, granieten parkbanken of een ontmoetingstempeltje. Toch staan we open
voor al deze ideeën en bekijken we met
de indieners de haalbaarheid”.
De inzendingen van de ideeën voor de
parkbanken en het tempeltje komen van
Kees de Kloet, beeldend kunstenaar uit
de wijk. Hij kijkt zelf uit op het Homeruspark en schreef het volgende: “Bewoners
en bezoekers van het Homeruskwartier
worden geconfronteerd met straatnamen
uit de antieke Griekse cultuur, die men
vaak niet weet uit te spreken. Namen die
voor velen geen betekenis hebben. Wie
was die Homerus waar een hele woonwijk naar is genoemd èn een park?
Homerus… met hem begint de westerse
literatuur acht eeuwen voor onze jaartelling. Ik ben de Odyssee maar eens gaan
lezen, één van de twee grote epische gedichten, toegeschreven aan Homerus. De
Odyssee vertelt over de omzwervingen
van de listige held Odysseus na de val
van Troje. Tien jaren zwerft hij rond als
vreemdeling op weg naar zijn vaderland
Ithaka. Verrassend is het om te zien hoe
actueel de teksten nog steeds zijn die
betrekking hebben op de omgang met
vreemdelingen. Ik heb een aantal citaten
verzameld. Hieruit zouden er enige gekozen kunnen worden om te plaatsen op
granieten zitbanken, die verspreid langs
de paden van het park staan. De granieten platen rusten op cilinders (zuilresten)
en gestileerde pilasters die verwijzen
naar de oude Griekse architectuur.

Bladerend in boeken over Griekse architectuur viel mijn oog op de plattegrond
van een heel klein tempeltje gewijd aan
de overwinning van Athene-Nikè. Als we
dit grondplan van zuilen en muren optillen tot zithoogte ontstaat een uitnodigende ontmoetingsplek. In de cella stond in
de oudheid het beeld van de godin, waarvoor toen duifjes op het altaar geofferd
werden. Nu zou het ‘tempeltje’ kunnen
dienen voor een barbecue met kipsaté.
Het zou ook een geschikte opstelling kunnen zijn voor een les in de open lucht…”.
Zonnepanelen in Poort
Anne Marie van Osch, Projectmanager
Duurzame Energie bij de gemeente Almere: “Er zijn verschillende aanvragen

binnengekomen naar aanleiding van de
oproep voor het plaatsen van zonnepanelen met de mogelijkheid om een deel
gesubsidieerd te krijgen. We hebben een
aantal aanvragen kunnen honoreren
en geconstateerd dat de zonnepanelen
daadwerkelijk zijn geplaatst, in sommige
gevallen zijn mensen zo enthousiast geworden dat ze er nog meer panelen bij
hebben geplaatst. De actie vanuit de gemeente is inmiddels voorbij. Maar wie
alsnog graag subsidie voor zonnepanelen
wil aanvragen, kan ik aanraden om dit
tot eind 2012 te doen via AgentschapNL.
Zie www.agentschapnl.nl > programma’s
en regelingen > aanvragen subsidie zonnepanelen”.
redactie n

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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Jeugdwerkers en vrijwilligers van De Schoor hebben niet stilgezeten. Er is nu een uitgebreid programma met activiteiten voor
kinderen en tieners. Voor ieder wat wils en vriendelijk geprijsd.

Scala aan activiteiten voor
kinderen in buurtcentrum
Amerika en in VIPLounge
De Schoor heeft in Almere Poort drie
jeugdwerkers in dienst, op twee verschillende locaties. We stellen ze even voor.
Charly Olf, ambulant jongerenwerker,
ben je misschien in de zomer weleens tegengekomen in de wijk met zijn bakfiets
met sport- en spel
attributen. Charly:
“Eind september ruil ik de bakfiets voor
zaalvoetbal in de gymzaal bij buurtcentrum Amerika en in juni wissel ik weer
terug. Ook tijdens de zomervakantie
hebben we vijf weken lang drie dagen
per week voor een programma gezorgd,
waar veel kinderen met plezier aan deelnamen. Meestal worden jongerenwerkers
ingezet in aandachtsgebieden, maar hier
in Poort zijn we preventief. In verhouding wonen hier veel jonge kinderen,

over een paar jaar zijn zij de jongeren
van Poort. Het is fijn dat we nu al met ze
aan de slag kunnen.
Kinderen komen zelf naar me toe en
geven aan wat ze willen. Meestal willen
ze voetballen. Maar daarna zijn ze vaak
ook wel te porren voor iets anders. Hoewel ze vrij zijn om te komen en te gaan,
verwacht ik wel sportief gedrag van ze.
Ook buiten zijn er regels, normen en
waarden”.
Rachel Graham, vrijetijdsbegeleider,
is werkzaam bij de VIP-Lounge. Rachel:
“Oorspronkelijk was de VIP-Lounge bedoeld voor middelbare scholieren en
jongeren, maar nu willen we een breder
publiek aantrekken, dus ook buurtbewoners en jongere kinderen. Wel hebben

we, op verzoek van de kinderen zelf,
sommige activiteiten gesplitst in meerdere leeftijdsgroepen”.
Sandra Dobbelaar, kinderopbouwwerker, is aangetrokken om de activiteiten
op te zetten. Sandra: “Veel activiteiten
worden begeleid door vrijwilligers. We
stimuleren dat mensen met eigen initiatieven komen. Zo kunnen we veel meer
doen en het geeft de mensen een binding
met de wijk. Wij zijn er om initiatieven
te steunen en te helpen bij de organisatie
ervan en wij bieden de faciliteiten. Sommige activiteiten lopen al een tijd, andere
zijn net gestart. Het is de bedoeling dat
het op een gegeven moment ook zonder
mij goed draait. Maar het is bijvoorbeeld
belangrijk dat het programma bekend is
in de buurt. Nu hangen er maandprogramma’s op prikborden van scholen en
is de website bijgewerkt:
www.deschoor.n/kinderen/almerepoort
Kinderen kunnen meedenken aan wat zij
belangrijk vinden voor hun wijk”.
Redactie n

Van de bakfiets van Charly wordt gretig gebruik gemaakt – je vindt hem in de zomer op het plein van de Columbusschool
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Zaalvoetbal
waar: gymzaal bij buurtcentrum Amerika
wanneer: dinsdag 18:30-20:00 uur
donderdag 19:00-20:30 uur
leeftijd: dinsdag tot 12 jaar,
donderdag 12 jaar en ouder
kosten: gratis
info: olf@deschoor.nl (Charly)

In de herfst, winter en lente is er zaalvoetbal, begeleid door Charly, die in de
zomer met de sportbakfiets buiten te
vinden is. Er zijn twee verschillende leeftijdsgroepen.
Droomspeelbus
waar: gymzaal bij buurtcentrum Amerika
wanneer: maandag en vrijdag
van 14:15 tot 15:45 uur
leeftijd: maandag: 6-12 jr, vrijdag: 4-12 jr
kosten: 9 0,50
info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

De Droomspeelbus is een bus met sporten spelmaterialen die gebruikt worden in
de gymzaal, onder leiding van sportdocenten. Er is een programma met blokken van een paar weken, waarin verschillende sporten worden aangeleerd.

tjes. We knutselen met een thema, zoals
nu bijvoorbeeld herfst. Je krijgt iets te
drinken.
Kinderbingo
waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal
wanneer: elke laatste vrijdag van de
maand, 14:30-16:30 uur
leeftijd: van 4 t/m 12 jaar
(4 en 5 jaar onder begeleiding)
kosten: 9 1,00
info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

Voor de kinderbingo zijn er speciaal aangepaste bingo-kaarten, waarop naast de
cijfers plaatjes staan, die ook omgeroepen worden. In totaal zijn er drie rondes
met negen keer een prijswinnaar, die iets
uit mag zoeken van de gevarieerde prijzentafel. In de pauze mag je een gratis
drankje en iets lekkers.
Filmavond
waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal
wanneer: elke laatste zaterdag van de
maand, van 19:00 uur tot ± 20:30 uur
leeftijd: vanaf 9 jaar (we vragen om begeleiding van 1 volwassene per 10 kinderen)
kosten: 9 2,00
opgeven: filmavondamerika@gmail.com

Swingende dansplaten
waar: locatie wordt nog bekend gemaakt
wanneer: dinsdag
van 15:00 tot 15:45 uur
leeftijd: van 7 t/m 12 jaar
kosten: gratis
info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

Je danst op muziek op oplichtende platen, terwijl je op een scherm je puntenscore bij kunt houden. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden en het is zeker
niet alleen voor meisjes.
Vrije vrijdag
waar: buurtcentrum Amerika, kleine zaal
wanneer: elke vrijdag behalve de laatste
vrijdag van de maand, 14:15-15:45 uur
leeftijd: van 4 t/m 12 jaar
kosten: 9 1,00
info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

Deze activiteit heet ‘vrije vrijdag’ omdat
het dan bijna weekend is! Er wordt van
alles gedaan, zoals knutselen en spelle-

VIP danslessen
waar: VIPLounge bij het Arte College
wanneer: woensdag
leeftijd: 6 tot 12 jaar 15:00-16:00 uur
12 jaar en ouder 16:00-17:00 uur
kosten: 9 2,50
info: graham@deschoor.nl (Rachel)

Houd jij van dansen? Je krijgt les van
een superdocent. Zij is afgestudeerd aan
de Lucia Marthas dansacademie in Amsterdam en leert je allerlei streetdancemoves.
Meidenmiddag
waar: VIPLounge bij het Arte College
wanneer: 6-12 jaar elke eerste woensdag
van de maand, 12+ elke eerste donderdag
van te maand (bij voldoende animo)
leeftijd: 14:00-17:00 uur
kosten: 9 2,50
info: graham@deschoor.nl (Rachel)

Meiden doen tijdens de meidenmiddag
samen allerlei leuke activiteiten, zoals
meidengames, nail art, haar vlechten en
stylen en ga zo maar door.
Vrije inloop
waar: VIPLounge bij het Arte College
wanneer: woensdag, donderdag, vrijdag
van 14:00 tot 17:00 uur - alle leeftijden
woensdag van 18:30 tot 20:30 uur - 12+
kosten: gratis
info: graham@deschoor.nl (Rachel)

Onder het genot van popcorn en fris kijk
je een leuke jeugdfilm. Deze wordt geprojecteerd op een groot scherm in de
grote zaal van het buurtcentrum en doet
dus niet onder voor een bioscoop. En dat
alles in je eigen wijk en voor maar twee
Euro. Deze activiteit is een samenwerking met Triade. Geef je van te voren op
via e-mail.

Drie middagen per week – en één avond
speciaal voor jongeren – is er vrije inloop.
Je kunt gamen, tafeltennissen en chillen.

Disco

Workshop toneel

waar: VIPLounge bij het Arte College
wanneer: elke eerste vrijdag van de maand
leeftijd: 4 t/m 8 jaar 18.00-19.00
9 t/m 12 jaar 19.30-20.30
12 jaar en ouder 21.00-22.30
kosten: 9 1,00
info: graham@deschoor.nl (Rachel)

waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal
wanneer: vanaf 1 november
donderdag 14:30-16:00 uur
leeftijd: groep 4 t/m 6
kosten: 9 10,00 (voor 7 lessen, bij aanvang
in 1 keer betalen)
opgeven: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

De disco is een nieuwe activiteit die in
oktober start. We hebben de avond in
drie delen verdeeld, voor verschillende
leeftijdsgroepen, zodat niemand zich te
jong of te oud hoeft te voelen. Bij de
prijs is één beker limonade inbegrepen.

In november en december is er een serie van zeven toneellessen door Hans
Koekkoek waarbij met kinderen gewerkt
wordt naar een voorstelling voor de ouders (op 20 december). Inschrijving is
verplicht. Vol = vol!
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Robotapotheek in Almere
Poort: uniek in Nederland!

Het stond lang op mijn to-do-lijstje. Een
doosje paracetamol halen bij de robot
apotheek. Omdat ik er nieuwsgierig naar
was. En omdat je een keer wilt oefenen
voor als je eens echt medicijnen nodig
hebt. In het voorjaar bood zich vanzelf
een gelegenheid aan. Ik had een recept
gekregen voor mijn zoon die ziek was.
Gelukkig niet te ziek om samen met
mij de robot te gaan testen. Onder an-

Beherend apotheker Alieke van Dijk
voor de robotapotheek

Eén van de assistentes ‘achter de robot’,
in gezondheidscentrum Archipel
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dere een puffer tegen benauwdheid was
hem voorgeschreven. Onze huisarts had
ons alles al goed uitgelegd en gedemonstreerd met behulp van een showmodel
in zijn praktijk. Ik vroeg nog of de robot
zijn handschrift wel kan lezen en ging
op weg voor mijn missie.
De robotapotheek, die te vinden is
tussen gezondheidscentrum Vizier en
MyFitness, heeft nog het meeste weg
van een pinautomaat in een beveiligde
hal. Met een pasje – verkregen bij de receptie van gezondheidscentrum Vizier –
open je de glazen schuifdeur. Een stem
heet je welkom. Al snel verschijnt er een
vriendelijke apothekersassistente op het
scherm. Een echt persoon, van vlees en
bloed, dus niet geanimeerd zoals ‘Anna’
van de website van Ikea.
De assistente zit drie kilometer verderop, in de apotheek van gezondheidscentrum Archipel in Literatuurwijk, met
een headset op haar hoofd, achter een
computerscherm. Zij op haar beurt ziet
mij ook – dus het is alsof je aan het Skypen bent met een webcam. Ze vraagt me
het recept in de scanner te plaatsen. Het
verschijnt op haar scherm. Zij kan pro
bleemloos het doktershandschrift ont
cijferen en voordat ik het weet, liggen er
twee dozen in de la van de robot.
Ik hoor geen radertjes draaien en er is
geen doorkijk zoals bij een snoepautomaat. Ergens jammer dat de grijparmen
en lopende banden voor het oog verborgen zijn, maar medicijnen zijn natuurlijk
geen snoep. De puffer is een vrij groot artikel, maar geen probleem voor de robot.
Echter antibiotica, wat door een apothekersassistente aangemaakt moet worden, gedoseerd naar het lichaamsgewicht
van de patiënt, kan de robot niet verzorgen. Ik krijg de keus om het later af te
halen of het meteen te gaan halen bij de
apotheek van Archipel. Ik neem afscheid
van de assistente op het scherm.
Betalen is niet nodig, dit loopt via mijn
ziektekostenverzekering, maar mocht het

foto: Olivier Middendorp

Je hebt vast wel gehoord van de bijzondere robotapotheek van
gezondheidscentrum Vizier. In de media is volop aandacht besteed aan deze innovatieve apotheek.

De assistente op het scherm legt uit hoe
je het recept in de scanner doet

nodig zijn dan kan er gepind worden.
Terwijl ik naar buiten loop vraag ik me
af of de robot ook tasjes heeft. Bij navragen krijg ik dit bevestigd. Je moet dan
wel tien cent betalen, per pin.
Ik fiets met mijn zoon achterop naar
Literatuurwijk. Een assistente achter de
balie maakt de antibiotica klaar. Een
eindje verderop staat het computerscherm dat verbonden is met de robot.
Zodra er in Poort iemand in de robot
stapt, gaat er in deze apotheek een ringtone af en neemt de dienstdoende assistente plaats. Het is leuk om de persoon
achter het scherm in het echt te zien.
Inmiddels compleet fiets ik naar huis.
Fijn dat mijn zoon meteen aan zijn kuur
kan beginnen. En we zijn een hele ervaring rijker. De robotapotheek is uniek
in Nederland. En er zitten wel degelijk
echte mensen achter.
Op een later moment – als mijn zoon
weer helemaal genezen is – spreek ik
beherend apotheker Alieke van Dijk. “Ik
spreek liever over een op afstand bemande apotheek dan over een onbemande apotheek. Veel mensen denken dat
apotheek Vizier een medicijn
automaat
is waar je bijvoorbeeld bloeddrukverlagende middelen kunt ‘pinnen’. Dat is
het niet. We handelen elk recept op dezelfde manier af als in een gewone apotheek. Alleen gaat dat op afstand via
de beeldspraakverbinding en een robot.

Apotheek Vizier is ook HKZ-gecertificeerd
en voldoet dus aan dezelfde kwaliteitseisen als de andere Zorggroep-apotheken.
Voor de patiënten is de beeldspraakverbinding het grootste verschil met een
gewone apotheek. Niet iedereen begrijpt
het meteen. Maar een toenemend aantal ouderen maakt er nu gebruik van.
Als patiënten dat willen, maak ik een
afspraak om het ze uit te leggen. Velen
vinden het erg meevallen. En apotheek
Vizier biedt hun een aantal voordelen.
De afhaalmodule voor gereedstaande
medicatie en de apotheekwinkel met
zelfzorgproducten zijn 24 uur per dag en
zeven dagen per week open. In de winkel
kan men anoniem spullen kopen. Vooral
de zwangerschapstests doen het goed in
Almere Poort.
Voordat de apotheek open ging, in
september 2011, heeft het apotheekteam
veel geoefend. We zijn allemaal een aantal keer ‘patiënt’ aan het beeldscherm en

assistent aan de headset geweest. Toch
waren we de eerste dag een beetje in paniek. Maar je ontwikkelt al snel een bepaalde routine. Nu geven we net zo goed
als aan de balie uitleg over medicijnen
en het gebruik ervan.
Een verschil met het helpen aan de gewone balie is dat de cliënt niet ziet wat
je doet. Het is net als bij een telefoongesprek, waarbij je geen lange stiltes wilt
laten vallen. Dus is het belangrijk om
te benoemen wat je doet. Bijvoorbeeld:
‘Ik zie nu het recept op mijn scherm, ik
print het uit en ga het invoeren op de
computer’.
De zoemer van apotheek Vizier gaat
gemiddeld zo’n twintig keer per dag. Eén
van de assistentes in Apotheek Archipel
is ingeroosterd om beschikbaar te zijn
zodra de zoemer afgaat”.
redactie n
bron (gedeeltelijk): SBA Magazine 7, 2012

Een fantastisch team van
hulpverleners

Mijn naam is Thei Steenkamer en ik ben
één van de huisartsen in gezondheidscentrum Vizier. Mijn werk als huisarts
doe ik al heel wat jaren met veel plezier.
Veel inwoners van Poort hebben zich
inmiddels ingeschreven bij gezondheidscentrum Vizier. Dat is niet zo gek want
we werken met een fantastisch team van
hulpverleners. Bij ons kunt u niet alleen
terecht bij de huisartsen maar ook bij de
verloskundige, de (kinder)fysiotherapeut,
maatschappelijk werk en het consultatiebureau.
Als huisarts vind ik het belangrijk dat
u goed geïnformeerd wordt. Een diagnose stellen en snel weer verder gaan met

de volgende cliënt, is niet waar ik voor
sta. Iedereen bij wie een diagnose wordt
gesteld, krijgt betrouwbare informatie
mee die thuis nog eens rustig nagelezen
kan worden. Ik geef bij de informatie
ook precies aan wat wel en niet van toepassing is voor u.
Gezondheidscentrum Vizier heeft ook
een apotheek. Krijgt u van mij een recept
mee, dan kunt u deze beneden bij onze
robotapotheek meteen ophalen.
Naast huisarts ben ik kaderarts astma/
COPD. Ook heb ik veel ervaring met etnische dermatologie. Mensen met een
(licht)gekleurde huid krijgen bij huidproblemen vaak een verkeerd advies. Ik
hoorde laatst dat mijn naam in Poort al
de ronde doet wanneer iemand huidproblemen heeft. Dat doet me goed want ik
help mensen graag.
Langskomen voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek mag altijd. Dit
kan een gesprek zijn met mij of met mijn
collega-huisarts Kirsten Flink. U kunt
hiervoor een afspraak maken bij de doktersassistentes op tel. nr. 036-545 4370.
Thei Steenkamer, huisarts n

Vizier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1
1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
fax : (036) 545 43 91
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Huisartsen 545 43 70
Dhr. Th. A. Steenkamer, huisarts
Mw. K. Flink, huisarts
Mw. M. van Dansik, doktersassistente
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Mw. A. Wigboldus, praktijkonderst. GGZ
Fysiotherapie 545 43 92
Mw. A.M. van Schooten
Mw. P. Quast-Brand
Kinderfysiotherapie 545 43 92
Mw. E. Kuijper
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 robotapotheek
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
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c a sc a d e p a r k

Het CascadePark loopt als een
groen lint door Almere Poort,
van het Groenhorst College
tot aan Pampushout. Het is
een echt ‘leefpark’ met uiteenlopende functies voor de
bewoners van Almere Poort.
Bewoners en organisaties nemen actief deel aan de ontwikkeling van het park. Hier
berichten de ‘Vrienden van
het CascadePark’ over de succesjes van de afgelopen tijd.
Hutten bouwen in het CascadePark tijdens de zomervakantie

Het CascadePark begint vorm aan te nemen
Speeltuin
Het plaatsen van speeltoestellen in het
park stond hoog op onze agenda. Liefst
zo snel mogelijk, zodat kinderen er nog
in de zomer plezier van zouden hebben.
We hebben de koppen bij elkaar gestoken en met vereende krachten en bescheiden middelen is het ons gelukt om
schommels, een glijbaan, een klimtoestel en een zandbak te plaatsen. Om dit
zo snel voor elkaar te krijgen, was een
klusweekend met buurtbewoners ingelast om speeltoestellen op te knappen en
te plaatsen. Het was een hele uitdaging
om in twee dagen tijd een speeltuin neer

te zetten. Maar we hadden een plan van
aanpak en een gehuurde graafmachine.
Het hele weekend was Jasper Koning
van de gemeente aanwezig om de deelnemers met raad en daad bij te staan en
toezicht op de veiligheid te houden. Gereedschap, kruiwagens en scheppen konden worden geleend van Landschapsbeheer Flevoland uit Lelystad. Tijdens dit
klusweekend werd de lunch de ene dag
gesponsord door Cafetaria Juma en de
andere dag door De Heerlijkheid. Ook de
marktkooplieden van het Homerusplein
zorgden zaterdag voor lekkers. Espressobar Heilig Boontje zorgde voor heerlijke

De feestelijke opening van de speeltuin in het CascadePark
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koffie. De manier waarop iedereen op
zijn manier een steentje bijdroeg, is hartverwarmend. De zandbak is door de gemeente geplaatst en de klimpagode door
de leverancier. Ook verschillende kinderopvangorganisaties waren actief betrokken. Bij de officiële opening op donderdagmiddag 19 juli door burgemeester
Jorritsma waren meer dan 120 kinderen
aanwezig. Zij hebben ballonnen opgelaten en konden geschminkt worden, een
suikerspin eten en cupcakes maken. En
uiteraard de speeltoestellen uitproberen.
Er is de hele zomer dankbaar gebruik
van gemaakt! Tijdens de opening werd
ook de door Oranjewoud aan de burgemeester geschonken boomstambank officieel in gebruik genomen.
Picknicktafels
Ook de vier picknicktafels in het park
zijn door buurtbewoners in elkaar gezet
en geplaatst. De firma Hudson zorgde er
voor dat de materialen ter plaatse werden afgeleverd. Tegelijkertijd is de barbecueplek ingericht. Het is leuk om te
zien dat de picknicktafels en de barbecueplek sindsdien constant in gebruik
zijn. Mensen stoppen er voor een korte
pauze of brengen hun hele gezin mee
voor een lunch of barbecue. Dit is precies
wat we voor ogen hadden. Niet een park
om alleen naar te kijken, maar een park
waarin geleefd wordt!

Hutten bouwen
Tijdens de tweede helft van de zomervakantie was er voor kinderen die niet
op vakantie waren een wedstrijd hutten
bouwen in het CascadePark, georganiseerd door Vrienden van het CascadePark, de gemeente, Kindercasla en De
Schoor. Het idee kwam van architect
Jurgen van Staaden, die zelf vlakbij het
park woont en werkt. Hij vormde dan
ook samen met onder meer Jan de Vletter, oud-directeur van een woningbouwvereniging, de jury, die aan het eind van
de drie weken de moeilijke taak had om
een winnaar aan te wijzen. Het project
ging van start met een excursie naar manege Pampushout en naar Jeugdland in
Almere Buiten om inspiratie op te doen.
De kinderen werden opgehaald door
Gold
wing motoren. Deze vormden een
indrukwekkende colonne door het CascadePark, met kinderen achterop en in
de zijspan. Ze hadden de dag van hun
leven. De volgende dag moesten ze zelf
aan de slag. De pallets lagen al klaar. Ieder kind ontving een hamer en een zaag.
Een heel team, onder wie ‘Buurman’ van
KindercASLa was er om de kinderen bij
te staan met raad en daad. De winnende
hut was een hut die niet alleen allemaal
verschillende kamers had, maar ook nog
eens leuk was aangekleed met kleedjes
en bloemen. De hoofdprijs was een kinderfeestje in KindercASLa en alle deelnemende kinderen kregen taartjes gesponsord door Bakker Bart.
Playgrounds
Op 29 augustus was er een eerste bijeenkomst om met elkaar van gedachten
te wisselen omtrent de inrichting van
sportfaciliteiten in het park. Vanuit de gemeente is er een mooi bedrag vrijgemaakt
dat we nog dit jaar mogen besteden aan
sportfaciliteiten in het park. Maar waar
en hoe willen we dit besteden en welke
rol moet sport in het park gaan spelen?
Wie zijn de gebruikers en welke sporten
moeten er vertegenwoordigd zijn? Op
basis van de uitkomsten van gesprekken
met bewoners en een enquête die is gehouden, gaan we ontwerpen maken. In de
planning liggen multifunctionele speelveldjes, een beachvolleybalveld en fitness
apparatuur. Ook willen we gebruik maken
van hoogteverschillen. We willen dat de
sportfaciliteiten een gelegenheid worden
die mensen bindt. In het zomerseizoen

zal het sporten begeleid worden. Er zullen
toernooien zijn en ook wordt er gesproken over een centrale sportvereniging. De
faciliteiten zullen op een centraal punt in
het park komen, waardoor het makkelijk
te bereiken is en niet uit het zicht ligt, dit
in verband met de sociale controle.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn er door de gemeente doelen
geplaatst, zodat er nu ook een tijdelijk
voetbalveld is.
Bloemen in het park
Er komen bloemen in het park. Maar ook
daarvoor is een plan nodig. Welke bloemen, welke kleuren, waar? Arne Nooit
gedagt gaat ons hierbij assisteren. Hij is
derdejaars student van het CAH (Christelijke Agrarische Hogeschool) Almere en
volgt de richting ‘Natuur, economie en
leefomgeving’. Een plan maken voor het
inrichten van het park wordt zijn stage
project. Naar verwachting zal volgend
schooljaar het plan ten uitvoer worden
gebracht. Wellicht geeft Arne dan het
stokje door aan een volgende derdejaars
student. En zo zal er een hele historie ontstaan van studenten die vlakbij de school
hun eigen leefomgeving ontwikkelen.
Ook andere studenten van CAH gaan
dit schooljaar verschillende themagroepen van de vereniging actief ondersteunen met het uitvoeren van onderzoek en
hand- en spandiensten.

selingsprogramma met de CAH het amfi
theater ontwerpen dat samen het Arte
college en met de gemeentelijke landschapsarchitecte Annet Hospes zal worden gerealiseerd in het Cascadepark en
waarvoor al een sponsor is gevonden.
Moestuinen KindercASLa
Er is een plaats gereserveerd voor moestuinen voor kinderen. Die zullen in de
herfstvakantie, op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober van 10.00 tot 15:30 ingewijd worden. Kinderen worden begeleid
door Kinder
cASLa. Het echte tuinieren
start volgend voorjaar.
Dickens Kerstmarkt
In december willen we de omgeving van
de Europalaan omtoveren in historische
wintersferen die uitnodigen tot een wandeling, iets warms drinken en veel gezelligheid. Het Arte College zal met haar
leerlingen actief meewerken aan het realiseren van de Dickens Kerstmarkt in het
Europa kwartier.
Esther Meulstee-van Haaften n

Amfitheater
Studenten van de Hochschüle Osnabrück
zullen in november tijdens hun uitwis-

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het park?
De vrienden van het CascadePark willen een park dat uitnodigt tot
gebruik, mensen samenbrengt en aansluit op de wensen en behoeften
van de gebruikers van het park. Dit doen we in samenwerking met de
gemeente. Helpt u ons mee? Voor €17,50 per jaar per gezin bent u al
lid. Meld u aan en blijf meteen op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Ga naar www.vriendenvanhetcascadepark.nl.
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kind e r o p v a ng

Kinder Centrum Almere
introduceert sport-bso

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

Onlangs vierde Kinder Centrum
Almere – door buurtbewoners
ook wel ‘de boerderij’ genoemd,
zijn éénjarig bestaan met een
oogstfeest voor alle kinderen
en hun ouders. Tegelijkertijd is
een nieuw onderdeel gestart:
de sport-bso met een sportleraar in de gymzaal. Twintig
kinderen probeerden het maar
wat graag uit.
Bewegen belangrijk
Mede-eigenaar Leo van Belzen vertelt:
“Er is geconstateerd dat kinderen steeds
minder bewegen. En dat terwijl bewegen
van invloed is op de lichamelijke, sociale, emotionele en verstandelijke ontwikkeling van een kind. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen veel buiten zijn
en aan sport en spel kunnen doen. In de
zomervakantie hebben we dan ook heerlijk hutten gebouwd in het bos en een
sportdag georganiseerd met leuke olympische onderdelen zoals speerwerpen en
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kogelstoten – uiteraard met veilige spelmaterialen. Kinderen en ouders waren
net zo enthousiast als wijzelf.
Maar met slecht weer zaten we toch
weer binnen. Daarom zijn we op zoek
gegaan naar een mogelijkheid waarbij
kinderen het hele jaar door actief kunnen zijn. We vonden de volgende oplossing. We huren de gymzaal aan de Henry
Stanleystraat in Columbuskwartier, om
te beginnen op de dinsdagmiddag. Kinderen worden opgehaald van hun scholen en begeleid naar de gymzaal.
Ze kleden zich om en krijgen een rustmoment met drinken en fruit. Vervolgens
gaan ze aan de slag met allerlei sport- en
spelonderdelen, die zijn uitgestippeld en
worden begeleid door Ronald Hoogstraat,
een bekwame sport- en gymnastiekleraar.
Hij wordt bijgestaan door Katja Siermans
en door mij. Ook is er plaats voor twee
stagiairs van de CIOS (Centraal Instituut
Opleiding Sportleiders).
Vier ogen
Natuurlijk zijn alle begeleiders in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag
en wordt het ‘4-ogenbeleid’ onverminderd gehandhaafd. Aan het eind van de
middag eten de kinderen een verse warme maaltijd aan een tafel in een ruimte

van buurtcentrum Amerika en tot 18.00
uur kunnen ze daar worden opgehaald.
We hanteren voor de sport-bso hetzelfde
uurtarief als voor onze reguliere bso. We
hopen de sport-bso uit te breiden naar
drie dagen per week en willen er ook in
de schoolvakanties gebruik van maken.
Ouders kiezen voor hun kinderen alleen
de sport-bso of alleen de reguliere bso
‘De Hooiberg’, of een combinatie.
Het programma
Iedere dinsdagmiddag bieden we twee
activiteiten aan en verdelen we de kinderen in twee groepen die qua leeftijd
zo goed mogelijk aansluiten. We laten
ze kennismaken met diverse spelsporten,
maar ook bijvoorbeeld met judo, oriëntatielopen en levend ganzenbord. Ook
brengen we bezoeken aan diverse verenigingen. ‘Hoe ziet een echte tennisbaan
eruit en welke beleving heb je daarbij?’
Op deze manier proberen we een doorgaande lijn te ontwikkelen waardoor zij
voor het leven geïnteresseerd raken in
sport. De eerste 26 weken van het jaarprogramma hebben we ontwikkeld.
Het beoefenen van sport en spel is niet
alleen leuk maar ook leerzaam. Het sociale aspect is hierbij zeker zo belangrijk
als de prestatie. Achterliggende doelstelling is dat kinderen in hun dagelijks
functioneren meer zelfvertrouwen en
zelfbeheersing krijgen en zelfstandiger
worden.
Plannen bso-zomerkamp
We hebben plannen voor een bso-kamp.
Een midweek in de zomervakantie met
spel- en sportactiviteiten in het bos. Met
ook bijvoorbeeld worstjes roosteren boven een kampvuur. Om alvast naar uit
te kijken!”
Redactie n

cultuur

Locatievoorstelling ‘Het Blauwe Huis’
te zien op Floating Life Almere
Theatergroep Suburbia maakt
een nieuwe locatievoorstelling in één van de drijvende
blauwe huizen van Floating
Life. Deze bijzondere locatie
is een expositie van de eerste
duurzame drijvende stad in
Nederland, gelegen ten noorden van Almere bij Pampus
haven, Oostvaardersdijk.
‘Het Blauwe Huis’ is een nieuwe toneeltekst van Herman van de Wijdeven. De
regie is in handen van Albert Lubbers.
Een jonge vrouw en een jonge man wonen in een blauwe huis, in een desolate
omgeving. De verhuisdozen zijn nog
niet uitgepakt. Ze zouden daar gaan samenwonen. Het was een kinderwens van
haar: wonen in een blauw huis met een
man en drie kinderen. Allemaal jongens,
want meisjes vond ze maar lastig.
Nu ze daar zijn beseffen ze dat het zo
niet zal gaan. Hun relatie is over. Het is
op. Eigenlijk al een tijdje, ontdekken ze
nu. Ze vertellen elk hun eigen geschiedenis, vanaf het moment dat ze elkaar voor
het eerst zien. Een verhaal met haken en
ogen.
Theatergroep Suburbia
Suburbia is het stadsgezelschap van
Almere. Naast een jaarlijkse reisvoorstelling, zoals God van de Slachting en
Blackbird, U bent mijn Moeder en een
zomervoorstelling op Stadslandgoed de
Kemphaan speelt Suburbia verschillende
locatievoorstellingen in Flevoland.
Suburbia maakt theater in de polder.
Ontroerende, hilarische voorstellingen
over de mens in al zijn kleinheid. Suburbia vertelt grote en kleine verhalen,
die stuk voor stuk reflecteren op onze
samenleving. Verhalen over mensen van
nu. Verhalen waarin het publiek wordt
uitgenodigd om al te makkelijke stand-

fotografie: Claudia Kamergorodski

punten over het gedrag van onze medemens te herzien. Verhalen die er toe doen.
De locatie Floating Life
Floating Life is de expositie van de eerste
duurzame drijvende stad in Nederland.
Een experiment in Pampushaven Almere, waar mensen tijdelijk werken, wonen
en recreëren. Waar experts samen komen
en plannen maken. Floating Life biedt u
ruimte en vrijheid om verantwoord en
duurzaam leven op water verder te ontwikkelen.

in het water liggen. Vanaf Muziekwijk
kunt u ook de Pampushavenweg nemen,
of vanaf Lelystad de Oostvaardersdijk. Er
is gratis parkeergelegenheid.
Theatergroep Suburbia n

Kaarten en informatie
De voorstelling wordt van 31 oktober
tot en met 24 november elke woensdag tot en met zaterdag op Floating Life
gespeeld. Kaarten zijn te bestellen via
www.theatergroepsuburbia.nl of telefonisch via 036-844 81 48.
Route
Neem vanaf A6 (vanaf zowel Amsterdam
als Lelystad) afslag 2 ‘Almere Poort’. Ga
onder het spoor door, volg de Poortdreef
langs Almere Poort, en ga aan het einde
de dijk op. Nadat de dijk naar rechts afbuigt, ziet u verderop Floating Life links
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In de lente zijn er kaarten verspreid met

Zonnebloemenwedstrijd
Homeruskwartier en
Columbuskwartier
en de winnaar is...
1
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2

zakjes zonnebloemzaad in het kader van
de buurtwedstrijd. Maar ook met als doel
Almere Poort op te vrolijken met grote
gele zonnebloemen. En dat gebeurde! De
drie prijswinnaars ontvangen cadeaubonnen te besteden bij Jeniffers Bloemen.

3

Onkruid natuurlijk

1

Mijn vriendin is van het tuinieren in de meest brede
zin van het woord. Plantjes, bloemetjes, bijtjes, vlinders, rupsjes. Ze weet elke plant, insect, bloem of
struik te benoemen. Is een wandelende agenda als
het gaat om verpotten, inzaaien of stekken en vindt
het allemaal even mooi.
Ik daarentegen ben geen tuinman. Vieze handen,
zoemende beestjes, prikkende takjes, wormen. Ik kan
een roos nog niet van een tulp onderscheiden, laat
staan dat ik weet wanneer wat waar in welke grond
gezaaid moet worden. Maar, eerlijk is eerlijk, het is
ónze tuin en ik vind het ook fijn als die er goed uitziet.
De deal is als volgt: zij bekommert zich over het
mooie wat groeit en bloeit – en onkruid is mijn divisie. En dan vooral het onkruid tussen de stenen. Dat
soort dat steeds weer terug komt…

2

3

Nu dacht ik slim te zijn. Het internet op en googelen,
op zoek naar een lekker chemisch verdelgingsmiddel
of iets dergelijks dat de klus in één keer zou klaren
en ik er de komende vijf jaar van af zou zijn. Dat
bleek niet helemaal aan te sluiten bij de principes
van mijn vriendin. Ik moest op zoek naar ‘natuurlijke bestrijdingsmiddelen’ dus ik zag eens in de vijf
jaar al veranderen naar eens in de vijf dagen… Dit
werd een uitdaging.
Gelukkig kon ik m’n lol op met ontzettend veel websites over huis-, tuin- en keukenmiddeltjes tegen onkruid. Van azijn tot maïzena. Veel mensen hadden al
van alles geprobeerd en goed onderbouwd met foto’s
en tekst op internet staan. Tot mijn verbazing blijkt
de oplossing heel simpel en goedkoop. Namelijk: kokend water!
Onder het mom van ‘eerst zien dan geloven’ ging ik
zelf met de fluitketel (ja wij zijn van de old-school)
aan de slag. Tip! Kokend water is kokend heet, niet
alleen voor de plantjes, maar ook voor je handjes.
En ja hoor, na een paar uur verfrommelt het onkruid
ter plekke en kun je het er de volgende dag zo uittrekken! Sommige soorten zijn iets hardnekkiger en
hebben nog een extra hete douche nodig, gras en riet
bijvoorbeeld. En daarna met wortel en al er uit trekken en anders even met een staalborstel schrobben.
Maar dan natuurlijk het belangrijkste: hoe lang blijft
het weg? Het gros zeker vier weken! Alleen de hardnekkige soorten steken iets eerder weer de kop op,
maar regelmatig herhalen loont!
Twee maanden en ongeveer negen
ketels water verder is onze stoep
zo goed als onkruidvrij. Nu de rest
van Almere Poort nog.
Jeroen de Gooijer n
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Naar de schoonheidsspecialiste – voor de één is het een luxe en
voor de ander is het een vast onderdeel op de agenda. In ieder
geval hoef je er de wijk niet voor uit. In Almere Poort is een
ruim aanbod van kundige schoonheidsspecialisten met salons
die van alle gemakken zijn voorzien. Ik koos een gezichts
behandeling met chocolademasker bij Beautylicious en een
lichaamsbehandeling met algenpakking bij Reflections.

Het is puur genieten om je
van top tot teen in de watten
te laten leggen
Proef op de som
Regelmatig doe ik een warentestje in
Almere Poort. Hier eten, daar winkelen,
daar een workshop volgen... Zo kom je
op de hoogte van het aanbod in je eigen buurt. En dat is niet mis. Voor steeds
minder dingen hoef je Almere Poort uit,
en dat geldt zeker ook voor een bezoek
aan de schoonheidsspecialiste, want er is
een waaier aan keuze van goede salons,
slechts een paar straten van huis! Ik stap
tamelijk blanco dit avontuur in, want
veel ervaring heb ik er niet mee. Ik maak
afspraken bij twee salons. Ze blijken een
hele menukaart aan behandelingen aan
fotografie: Rick Ronda Photography
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te bieden. Wat is wijsheid? Ik kies voor
een uitgebreide gezichtsbehandeling met
chocolademasker bij de één en een eveneens uitgebreide lichaamsbehandeling,
met algenpakking bij de ander. Aan het
eind van de week ben ik dus van top tot
teen behandeld en een zintuigenprikkelende ervaring rijker. Ik kan beide salons
met heel mijn hart aanbevelen.
test
10

Schoonheidssalon
Beautylicious
Poseidonsingel 136

Ik kom verwaaid binnen, na een fietstochtje door herfstig Poort. Maar de war-

me ontvangst en aangename salon van
Svende van der Zijde maken het gelijk
goed.
Woning met aparte salon
Na zes jaar met succes een salon aan
huis in Almere Buiten te hebben gerund,
pakte Svende de mogelijkheid om een
starterswoning met aparte werkruimte in
Almere Poort te kopen met beide handen aan. Begin februari startte ze hier.
Gelukkig vinden haar vaste klanten het
geen probleem om naar Poort te komen.
Svende vindt het jammer dat ze de enige
in het blok is met een zaak. Ze had graag

bijvoorbeeld een kapper als buur gehad.
Mij valt op dat ze de salon op kleur heeft
aangekleed – met groene en paarse accenten, de kleuren van haar logo. Ze laat
me zien dat ze twee ruimtes heeft zodat
er ook twee mensen tegelijk behandeld
kunnen worden. En daarnaast een douche voor klanten. De salon is beneden
en de woning erboven. Svende heeft
het praktisch ingericht, zodat zij fijn
kan werken en de klant zich er happy
bij voelt. Het licht van buiten wordt gefilterd door de lamellen. De ruimte is
verwarmd en er staat een rustgevend
muziekje op. Svende brengt me een kop
thee en vraagt me mijn shirt uit te doen,
zodat het niet vuil wordt en zij straks
mijn schouders mee kan nemen bij de
gezichtsmassage.
Stoelverwarming
Ik ga liggen op de behandelstoel – met
stoelverwarming! – en word warm ingepakt met een handdoek en een deken.
Zelfs de grootste koukleum lijdt hier
geen kou. Svende doet een haarnetje op
mijn hoofd en een bandeau eromheen.
Svende: “Er zijn allerlei productenlijnen
voor schoonheidssalons. Ik heb gekozen
voor Nouvital, omdat het hypo-allergeen
is, het is zelfs glutenvrij”.
Nu begint de eigenlijke behandeling.
Deze begint met een reiniging van gezicht, hals en décolleté met een borstelapparaat en warme compresdoeken.
Vervolgens epileert Svende kundig mijn
wenkbrauwen. De pijn valt mee en het
resultaat ziet er heel verzorgd uit.
Vapozone
Nu wordt mijn gezicht gestoomd met
een vapozone, dat is een stoom-apparaat
dat op een standaard met wielen staat,
zodat Svende haar handen vrij heeft om
intussen mijn gezicht te scrubben met
een scrub voor mijn huidtype – ze gaat
op safe en kiest voor de scrub voor de
gevoelige huid. Svende: “Bij elke nieuwe klant bespreek ik eerst de wensen
en maak ik een analyse van de huid en
houd ik op een klantenkaart bij welke
producten ik heb gebruikt. De volgende
keer hoef ik dan alleen de kaart erbij te
pakken”.
Ontspannen
Ze legt uit dat ze nu geen onzuiverheden
verwijdert omdat dit de relax-behandeling is, die behalve reinigend en verzor-

De poort naar schoonheid
Poseidonsingel 136
1363 TR Almere

gend met name ook ontspannend is. Nu
stoppen we met praten, zodat ik me geheel kan ontspannen tijdens het volgende onderdeel: de massage van gezicht,
hals, décolleté, nek en schouders. Ik geniet met volle teugen en achteraf vraag
ik Svende of masseren een onderdeel is
van haar opleiding. Svende: “Jazeker, dat
hoort bij de opleiding voor schoonheidsspecialiste. Het is erg leuk om tijdens de
opleiding op elkaar te oefenen. Maar we
moesten ook veel anatomie leren en alle
latijnse namen, dat was wel zwoegen!”
Chocolademasker
En dan is nu de chocolade aan de beurt.
Het masker is gemaakt van pure chocolade. Svende: “Soms zijn mensen verbaasd
omdat ze begrepen hebben dat (het eten
van) chocolade juist slecht is voor de
huid. Maar pure chocolade verzorgt de
huid, reduceert stress, versterkt het natuurlijke beschermingsmechanisme van
de huid en maakt de huid weer stralend.
Bovendien heeft het een afslankende
werking. De geur van het masker heeft
een positief effect op je gemoedstoestand
en geeft je een gelukzalig gevoel”. Het
ruikt inderdaad lekker naar chocola en
Svende laat me in de spiegel zien hoe
donkerbruin ik er uitzie. De chocola mag
zijn werk doen en ik krijg watjes met
kalmerende ooglotion op mijn ogen. Na
tien minuten maakt Svende mijn gezicht
schoon met watjes en warme compresdoeken. Ze brengt een huidverzorgende
nachtcrème aan, ook weer afgestemd op
mijn huidtype.

06-476 946 55
info@beauty-licious.nl
www.beauty-licious.nl

Perzikhuid
Tot slot mag ik me draaien op mijn buik
voor een tien minuten durende antistress-massage van rug, nek, schouder
en hoofd. Het is puur genieten. Ik krijg
een glas water te drinken om de vrij gekomen afvalstoffen af te voeren. Weer
mag ik in de spiegel kijken. Mijn huid
ziet er zo zacht uit als een perzik en zo
voelt het ook. Ik ga zwevend naar huis.
iCurl
Svende behandelt zowel vrouwen als
mannen en is gespecialiseerd in donkere
huid. Voor de jonge tienerhuid worden
er naast de behandeling ook tips en verzorgingsadviezen gegeven. Van korte
behandelingen tot een hele verwenmiddag of girls party, alles is mogelijk. Naast
alle gangbare behandelingen – het complete overzicht vind je op haar website
– heeft Svende twee nieuwe producten
in haar salon. Het ene is iCurl, een wimperpermanent voor krullende wimpers.
Je krijgt er een filmsterrenlook mee tegen een prijs die ook voor gewone zielen
op te brengen is. Het is uniek in Almere
Poort! Het andere is Gellac, dit is geen
kunstnagel maar een gel die op de eigen
nagel wordt aangebracht zonder deze te
beschadigen en waarnaar het twee à drie
weken geen omkijken meer is.
Wil jij ook de 75 minuten relax
gezichtsbehandeling? Deze kost
545 en is nu tijdelijk met gratis
hand- of voetmassage erbij.

POORTNIEUWS I 31

b e a u t y , w e l l n e ss e n v e r z o r ging

test
10

Reflections
Beauty Treatments
Roald Amundsenstraat 170

Op vrijdagochtend sport ik bij MyFitness.
Ik doe mee met de bodypump les, die
Sylvia Oort geeft. Ik haast me naar huis
om een boterham te eten en om twaalf
uur heb ik afgesproken in haar salon.
Sylvia: “Mijn werk als sport-instructrice
doe ik al heel lang. Tien jaar terug ben
ik begonnen met een pedicure-opleiding
en daarna volgde ik de opleiding voor
schoonheidsspecialiste. Op dat moment
had ik twee kleine kinderen en de derde
moest nog geboren worden, maar ik ben
altijd blijven leren. Ook nu ben ik nog
niet uitgeleerd”.
Diversiteit
De salon zit bij kapsalon Sandra’s Hairlines achterin in de zaak. Het verbaast me
hoeveel ruimte er is. Sylvia: “We waren
verhuisd naar Columbuskwartier en ik
was op zoek naar een geschikte werkruimte. Ik liep voorbij Sandra’s kapsalon en ik dacht: ‘dat is het!’ Gelukkig
was Sandra ervoor te vinden. Anderhalf
jaar terug ben ik open gegaan als eerste schoonheidssalon in Poort – en het
loopt goed. Ik heb gekozen voor diversiteit. Zowel vrouwen als mannen kunnen
bij mij terecht voor alle schoonheidsbehandelingen. Van epileren tot complete
kuren. Ook voor alleen advies kun je bij
mij terecht. Stel iemand heeft het niet
breed en wil toch zijn huid verbeteren,
dan kan ik adviseren welke producten te
gebruiken en hoe deze thuis zelf aan te
brengen.
Dermalogica
Ik werk met Dermalogica producten.
Veel klanten komen speciaal voor deze
productlijn bij mij. Er komt ook een leuke actie in november en december. Maak
een afspraak voor het skinbar event voor
gratis huidadvies. Bij aanschaf van twee
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Dermalagica producten ontvang je een
Dermalogica giftset ter waarde van m, 50.
Zie ook de coupon voorin dit blad. De
conditie van je huid is een momentopname. Deze wordt met het face-mapping en
body-mapping concept van Dermalogica
bekeken. Ik kijk ook naar het totaalbeeld,
de geschiedenis van je huid. De luxe alginaat maskers zijn van Casmara. De
spa-producten voor handen en voeten
en de Shellac zijn van CND, mijn salon
is ‘Official Shellac Certified’ als enige in
Almere”.
Body mapping
Sylvia heeft de ruimtes afgesloten van de
kapsalon. Als je binnenkomt, kom je eerst
in een ruimte met een tafel en een balie.
De behandelruimte is een aparte kamer.
Er is ook een luxe stoomcabine, om na
een behandeling te douchen. Alles even
ruim en aangenaam. Ik mag me uitkleden voor de behandeling. Ook hier vind
ik een aangenaam verwarmde behandeltafel. Sylvia begint met body mapping en
doet een milde exfoliatie, het los scrubben van dode huidcellen. Er volgt een
heerlijke ontspannende lichaamsmassage
met essentiële oliën die zijn afgestemd op
mijn huidconditie. Dit voorkomt ook nog
eens dat ik spierpijn krijg van het sporten.
Algen en klei
Nu wordt de pakking van algen en klei
aangebracht. Deze heeft een grappig
groen kleurtje en ruikt ook een beetje
naar de natuur – maar het valt reuze
mee. De werking is ontgiftend en reini-

Wil jij ook de 75 minuten thermal
body therapy treatment?
Deze is nu tot eind december te
boeken voor 555 (normaal 5 65).

gend. Gember en witte thee stimuleren
de doorbloeding en maken de huid zacht,
cafeïne verstevigt. Ik krijg een warme
deken over me heen om de werking extra
te stimuleren. Na een minuut of tien mag
ik douchen. Het douchewater kleurt ook
helemaal groen en ik moet goed opletten
dat ik niet groen blijf achter mijn oren.
De behandeling wordt afgesloten met het
aanbrengen van een body cream, afgestemd op mijn huidtype. Sylvia drukt me
op het hart om veel water te drinken, dat
is nodig na de behandeling. Helemaal
schoon, zacht en tevreden ga ik mijn
weekend in.
Duurzaam ontharen
Sylvia is aangesloten bij diverse brancheorganisaties zoals Anbos en Provoet
en vermeld in KRP (Kwaliteits Register
voor Pedicures) waardoor onder andere
pedicure-behandelingen door zorgverzekeraars vergoed kunnen worden bij dia
betici en reumapatiënten. Sylvia biedt
ook duurzaam ontharen met de diodelaser en huidverbetering met de laser of de
e-matrix. Deze behandelingen worden
ook in ziekenhuizen en klinieken uitgevoerd. Kijk voor een compleet overzicht
op de website of maak een afspraak voor
vrijblijvend advies.
redactie n

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 •

zie ook onze coupon voorin dit blad!

z o r gsc a l a

Pedi-kuur praktijk

Rose

De juiste zorg voor uw voeten!
Spreekuur:
woensdag 08:00 - 09:00 uur
donderdag 17:30 - 18:00 uur
Verder op afspraak.
winteraanbieding:
gratis bij uw tweede afspraak
voor een voetbehandeling:
een paraffine handbad of
verzorging van uw handnagels

Poseidonsingel 38 · 1363 TR Almere · 036-532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl · info@pedi-kuur-rose.nl

Te huur aangeboden
in Almere Poort
Duitslandstraat 102-104
Ideaal voor startende ondernemer(s)
200 m2 turn key
ook in gedeelten beschikbaar
Prijs nog overeen te komen

Informatie:
Bert Kockelbergh 036 522 9991

Rosimar ten voeten uit
Voeten zijn een beetje taboe. Vraagt iemand je je
sokken uit te doen, dan slaat de paniek toe. Zijn
mijn voeten wel schoon, ruiken ze niet, hoe zien
mijn teennagels eruit en is de vorm van mijn tenen
niet raar? Omdat voeten ver van je hoofd staan, ben
je er niet dagelijks mee bezig. Pas als ze pijn gaan
doen, stap je ermee naar de pedicure. Maar eigenlijk
verdienen je voeten het om regelmatig verzorgd te
worden. Ga maar eens na wat voor een heerlijk, zelfverzekerd gevoel het geeft als je met vrolijk gelakte
nagels in open schoenen kunt lopen. En hoeveel het
scheelt als je klachten bij het doen van staand werk
zijn verholpen. Eigenlijk zijn voeten heel belangrijk!
Mijn naam is Rosimar. Ik zie dagelijks vele paren
voeten in mijn pedicurepraktijk aan de Poseidon
singel en kan er niet over uitgepraat raken. Daarom
heb ik vanaf nu een vaste column in PoortNieuws. Ik
zal bewijzen dat voeten verre van saai zijn!
Pedicure is zoveel meer dan alleen het verzorgen van
de voeten. Laatst kwam er een man in mijn praktijk
wegens problemen met zijn teennagels. Natuurlijk
kon ik deze verhelpen, maar ik kijk verder dan naar
de hulpvraag alleen. Hoe zien de voeten er verder
uit? Welke schoenen worden er gedragen? Welk beroep heeft de cliënt? Bij deze man zag ik dat zijn
linkervoet scheef was gegroeid. Bij navragen bleek
dat hij vrachtwagenchauffeur was. Op een vrachtwagen met een automaat. Hij heeft dus de hele dag
zijn rechtervoet op het pedaal, maar zijn linkervoet
doet niets. Hoogste tijd om er iets aan te doen. Nu
kan nog worden voorkomen dat hij straks thuis zit,
in de ziektewet. Hij komt nu regelmatig voor een
behandeling en heeft oefeningen meegekregen om
thuis en tijdens zijn werk te doen. Het valt hem niet
mee om zijn linkervoet actief te houden tijdens het
rijden, maar hij ziet er nu wel de noodzaak van in.
Ik help graag mensen en hoop hier in Poort nog vele
voeten en hun bezitters blij te kunnen maken!
Rosimar Tomaz de Jesus n
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Voorzieningen in Almere Poort
onde r w i j s
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
De Droomspiegel ‘Columbus’
Marco Polo Route 60
1363 LA Almere Poort
De Droomspiegel ‘Europa’
Slowakijehof 1
1363 BD Almere Poort
(036) 540 60 60
info@droomspiegel.nl
www.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

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

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

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

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

voortgezet onderwijs
Het Arte College
kunst en cultuur: 			
vmbo kb, vmbo tl, havo, vwo
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB Almere
(036) 767 07 00
www.artecollege.nl
info@artecollege.nl
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Slowakijehof 1, 1363 BD Almere
(036) 848 68 26
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

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

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

hoger onderwijs
CAH Almere

De Kleine Wereld

Kiki Nous

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

O P VA N G
kdv en bso
BeeKidzzz
Duitslandstraat 108, 1363 BG Almere
(036) 536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl

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

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

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

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

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

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

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

Medi-Mere, Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
(036) 532 99 88
www.medi-mere.nl
poort@medi-mere.com

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

Tandmere
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
(036) 2222 333

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

O V E RI G E Z O R G
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
Diëtistenpraktijk Dieet-Balans
Aurorastraat 29, 1363 ZH Almere
06-193 816 86
www.dieet-balans.nl
info@dieet-balans.nl

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

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

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

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

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

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

WIJZIGINGEN OF TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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WONEN

ve r zo r g i ng

woonvormen

kapsalon

Het Kwartier

AR Haar & Nagelzorg

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

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

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

Stichting WoonMere

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			
		

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

Club Kappers

Woonzorgcentrum Vizier

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

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

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

CY-Style Hair & Beauty

Hairlines by Sandra

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

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

Zen Company
beauty & yoga
Europalaan 848, 1363 BM Almere
06-526 257 33
www.zencompany.nl

manicure en pedicure
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

makelaar

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

leukehuizen.nl

Kapsalon La Sherise

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

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

sport

Medely’s Haarmode

MyFitness

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

cultuur en vrije tijd
Vrienden van het CascadePark
vereniging
Beneluxlaan 632, 1363 BJ Almere
www.vriendenvanhetcascadepark.nl
info@vriendenvanhetcascadepark.nl

Europalaan 842, 1363 BM Almere
(036) 841 64 97
www.medelysharmode.nl

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

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

Beautylicious Schoonheidssalon
WIJZIGINGEN OF TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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Poseidonsingel 136, 1363 TR Almere
06-476 946 55
www.beauty-licious.nl
info@beauty-licious.nl

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

V RI J E T I J D

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

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

Basketbalvereniging 			
Almere Pioneers
Centrum voor Top & Breedtesport
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere
(036) 545 84 58
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl
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Maziar Teakwondo
Teakwondo lessen
voor kinderen en volwassenen
in buurtcentrum Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

Tendens Studio’s

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

Danslessen voor kinderen
in buurtcentrum Amerika		
www.tendensstudios.com
contact@tendensstudios.com

YogaSense
Yoga-lessen voor volwassenen
in buurtcentrum Amerika
06-2145 46 15 (na 17:00 uur)
www.yogasense.nl
carol@yogasense.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
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

Roti Centrum De Poort

educatief

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

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

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

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.sushi-hikari.nl

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

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

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

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

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

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

Ottoman Taste

recreatie

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

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

• zwemles in kleine groepjes v.a. 4 jaar
• korte wachttijden
• lesgeld E 34,00 per maand
• baby- en peuterzwemmen
• aquarobics

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

vanaf 3 november
turbocursus
B diploma!

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

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

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

Aquayara Muziekwijk
Operetteweg 102 • 1323 VE Almere
036-540 92 37 • www.aquayara.nl
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w i nkel s
food
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

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

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

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

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

Crazy Beads

Modeboom.nl

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

casual herenkleding
www.modeboom.nl

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

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

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

Star Computers
Europalaan 842, 1363 BM Almere
(036) 841 60 68
www.starcomputers.nl

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

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

JRK Fietsenwinkel
reparatie, occasions & nieuwe fietsen
Poseidonsingel 37, 1363 TR Almere
(036) 848 92 60
				

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

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

gemeente
Aanspreekpunt gemeente
voor bewonersvragen
Anja de Graaff
14 036 (tijdens kantooruren)
info@almere.nl
spreekuur: donderdagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur in de bouwkeet
aan de Castorstraat, 1363 VA Almere

pol i t i e
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

J.R.K. Fietsenwinkel

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften. 		

• goede service

				
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Persoonlijk contact, begeleiding
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

• verkoop nieuwe fietsen

tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl
lid College Belastingadviseurs
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• reparatie binnen 24 uur
• alle soorten fietsen
• tevens inruil*
• alle fiets-onderdelen
• gratis ophaalservice*
*

vraag naar de voorwaarden

Poseidonsingel 37 · 1363 TR Almere Poort · 036-848 92 60

Z o r g S C ALA

Dagboek van een huisarts

Beneluxlaan 573
1363 BJ Almere Poort

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

Medi-Mere is een moderne, dynamische huisartsen
praktijk 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 staat voor u klaar.

Wie vindt u ook in Poortkliniek?
Huisartsen Medi-Mere
Tandarts Tandmere
Apotheek Medi-Mere
Fysiotherapie Fysio - Mere
Verloskundigen ‘De Eerste Stap’
Diëtisten ‘Simpl. Food’
Psychologische zorg
Logopediepraktijk Flevoland
AVE Orthopedische Klinieken

036 - 532 99 88
036 - 222 23 33
036 - 522 99 91
036 - 532 11 22
036 - 540 02 66
0320 - 239 223
036 - 232 99 88
036 - 549 93 27
035 - 622 32 60

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve
samenwerking tussen huisarts, apotheker en
medisch specialisten. Wij nodigen u van harte
uit ons prachtige pand te bezoeken en kennis
te maken met het gehele team van Poortkliniek
aan de Beneluxlaan 573. www.poortkliniek.com
Persoonlijker kunnen we het niet maken!

Ik ben zo blij. De verhuizing is
een feit. Alles heeft een mooi
plekje gekregen, in de Poort Kliniek aan de Beneluxlaan 573.
Ik doe mijn spreekuur alsof het
nooit anders is geweest. Het is
waar wat ze zeggen, weken na
een bevalling weet je doorgaans betrekkelijk weinig meer van de pijn. Zo ook met een verhuizing.
Avonden en weekenden klussen, hectiek en chaos bij
inpakken en weer uitpakken, slapeloze nachten van
oververmoeidheid. En ook hele mooie herinneringen
die je achter moet laten. Kortom eigenlijk niet leuk.
Maar inderdaad, ik ben het bijna allemaal vergeten
en het is zo de moeite waard geweest.
Ons openingsfeestje was erg gezellig, ik heb veel bekende gezichten gezien, patiënten van mij die een
kijkje kwamen nemen. Dat was superleuk. De nieuwe locatie is ook een heerlijkheid om in te werken.
Als er overlegd moet worden (bijvoorbeeld met de
fysiotherapeut Remco de Winter) of ik wil dat iemand een patiënt mee beoordeelt (bijvoorbeeld de
orthopeed Arno van Lieshout) loop ik naar een volgende deur. Eigenlijk voelt het als een grote familie.
Je kent elkaar en elkaars kwaliteiten.
Regendruppels tikken tegen het raam als ik wakker
word, het huis is koud. Ik ben geen ochtendmens. Ik
krijg mijn ogen amper open, laat staan een hap door
mijn keel. Mijn eerste bakje koffie is dan ook in de
wachtkamer op de praktijk. Dit moet ik natuurlijk
niet vertellen aan Eline (diëtiste) want ik weet best
hoe belangrijk een goed ontbijt is. Dit houden we
maar onder ons! Maar als ik door de nieuwe praktijk
loop, maakt dat mijn ochtend altijd weer goed en
heb ik er veel zin in de dag te beginnen. Manouk
(doktersassistente) zit dan al lachend achter de balie
en heeft vaak al de eerste patiënten geprikt.
Mijn spreekuren zijn steeds drukker aan het worden.
Ik krijg dan ook een nieuwe collega erbij. Bart Elsen
is een hele leuke huisarts die precies die dingen leuk
vindt die ik net iets minder leuk vind. Zo kunnen
we elkaar prima aanvullen. Weer iets waar ik blij
van word! Hij heeft op de open dag gezellig meegeholpen en dus hebben patiënten hem al kunnen
ontmoeten. Hij gaat op woensdag en vrijdag werken.
Tegen de avond als ik richting huis rijd is het al
aan het schemeren. De dagen worden langzaam korter. Ik mis het zonnetje nu al. Maar als avondmens
kan ik heerlijk genieten van de lange avonden, het
vooruitzicht van de open haard en warme chocolade
op de bank. Misschien een idee voor tijdens mijn
avondspreekuur…
Sharda Das, huisarts n
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kleinschalige opvang
van maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 19.00 uur
verse warme maaltijd
aan gezellige tafel
is inbegrepen

weide met shetlanders die
verzorgd mogen worden
groente en fruit kweken
in een eigen moestuin
nu ook: sport-bso met
sportleraar

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

Drukwerk nodig?

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

