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KindercASLa nieuws

Transitie Sociaal Domein
en praktijkwerkplaats in Poort
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Montessorischool De Poort
viert vijfjarig bestaan
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Homerus Gardens -- mooi
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Wijkagent Pieter Roeters
wil bekende zijn in Poort
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Rick Blondel start bibliotheek
in buurtcentrum Amerika
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Kleinschalig, dichtbij en
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Ahmadiyya Djamaat bouwt
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Verloskundigenpraktijk Poort -ervaring maakt het verschil!
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Ambitieus jong koppel start
tandheelkundig centrum

Voorzieningen in Almere Poort

Statige herenhuizen in
Homeruskwartier -- boog wordt
steeds meer zichtbaar
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Tuinhuis in Homeruskwartier
krijgt architectuurbijdrage

Dagboek van een huisarts
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Marina biedt scala aan faciliteiten
voor mensen met en zonder boot

Koppel runt succesvol bedrijf
Taxsupport sinds 12,5 jaar
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De Poortkliniek is klaar voor
de toekomst

Volleybal in de Topsporthal
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De strijd tegen puistjes

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.

nieuw in
Almere Poort

drs. Monika Osiewicz
dr. Piotr Betker
Poseidonsingel 45
1363 TR Almere
036-741 00 05
info@tcposeidon.nl
www.tcposeidon.nl

Heeft u een nieuw kunstgebit
nodig of heeft u problemen
met uw huidige kunstgebit?

Poseidon staat voor:
• kwaliteit
• persoonlijke aandacht
• zorg op maat
• ervaring met angstige patiënten
• speciale aandacht voor de jeugd
• goede nazorg

Dan bent u bij Tandheelkundig Centrum Poseidon aan het
juiste adres. Tandprotheticus Pio Betker werkt vanaf uw
eerste bezoek tot aan het plaatsen zelfstandig aan uw
kunstgebit. Hij bespreekt met u uw persoonlijke wensen.

Heb je interesse om een paar keer gratis en natuurlijk vrijblijvend mee te trainen? Stuur dan een mail naar info@allvo.eu, wij kijken dan of we je kunnen laten aansluiten bij
een groep die bij je past! Wil je eerst nog wat meer informatie? Kom dan een keer langs en vraag naar een van de bestuursle den om je wegwijs te maken: dit zijn Melanie of
Cees op dinsdag en Anita of Marion op woensdag!

Jungiaans Atelier

VC Allvo

it’’ s all volleyball!

Topsportcentrum Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere
www.allvo.eu — info@allvo.eu

it’s all volleyball!
Neem deze bon mee

Heilig Boontje Espressobar

T

en ontvang 10% korting bij

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

je eerstvolgende afspraak

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!

gratis 2x mee trainen
in het Topsportcentrum Almere
op proef

1 avond boetseerles E 5

Je kunt de bar of een gedeelte huren om zelf een feestje of receptie te organiseren. Vraag naar de mogelijkheden
Heilig Boontje EspressoBus of mobiele bar voor Events
SCAE (Specialty Coffee Association Europe) Barista trainingen (kijk op www.scae.com)

Openingstijden

Nathalie
Jansen

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

gediplomeerd
therapeute

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

Kinderzeilen
in almere poort

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning
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www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com | theiligboontje@twitter
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Wij geven lessen aan
verschillende leeftijdsgroepen.
• peuter/kleuterdans (3 en 4 jaar)
• show/jazz (v.a. 5 jaar)
• klassiek ballet (v.a. 5 jaar)

wij gebruiken als enige
salon in Flevoland
natuurlijke producten
van Fuente

gratis proefles naar keuze

E48
uitgebreide (gezichts) behandeling
90 minuten durende behandeling:
reiniging met borstelapparaat, vapozone,
handmassage, peeling, verwijderen
van onzuiverheden, uitgebreide
gelaatsmassage, masker, oogmasker en
afsluitende dag- of nachtcrème.
Met deze coupon gratis
dag-make-up na de behandeling!

J.R.K. Fietsenwinkel
tegen inlevering van deze coupon
2 porties patat met 2 snacks
(kroket, frikandel of kaassouflé)
voor

E5

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

E5

servicebeurt
voor uw fiets
nu voor maar E 30
(normale prijs 5 45)

Heb je interesse om een paar keer gratis en natuurlijk vrijblijvend mee te trainen? Stuur dan een mail naar info@allvo.eu, wij kijken dan of we je kunnen laten aansluiten bij
een groep die bij je past! Wil je eerst nog wat meer informatie? Kom dan een keer langs en vraag naar een van de bestuursle den om je wegwijs te maken: dit zijn Melanie of
Cees op dinsdag en Anita of Marion op woensdag!

Geldig voor
VC Allvo
1 avond boetseerles
inclusief materialen
Topsportcentrum Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
op de dinsdagavond
1362 LA Almere
van 19.30-21.30 uur
www.allvo.eu — info@allvo.eu
(normale prijs is 5,. 12)
graag telefonisch aanmelden
Jungiaans Atelier
Poseidonsingel 47
1363 TR Almere Poort
06 -131 857 16
miekeschram@xs4all.nl
www.jungiaansatelier.nl

it’’ s all volleyball!
it’s all volleyball!
Dionysusstraat 8

maak een afspraak:

1363 TN Almere Poort

VC Allvo • Topsportcentrum Almere

T

Pierre de Coubertinlaan 7 • 1362 LA Almere

geldig t/m 30 juni 2013

www.allvo.eu • info@allvo.eu

Kinderzeilen
in almere poort
kortingscoupon
Geef je op en neem deze bon mee.

06-423 163 99
www.brazilianwaxandnails.com

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

Lokistraat 30
1363 WG Almere Poort
06-133 986 70

deze coupon geeft 20% korting op een

barista workshop
met korting €44 (normale prijs €55), keuze uit:
19 februari, 26 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni

Catamaranstrand Muiderzand • IJmeerdijk 20
036 - 53 696 27
info@sail-today.nl • www.sail-today.nl

Beneluxlaan 614 | 1363 BJ Almere Poort

praktijknathaliejansen@gmail.com
www.praktijknathaliejansen.nl

geldig t/m 30 juni 2013

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com

Kijk voor mogelijkheden en info op:
www.tendensstudios.com

reparatie, occasions & nieuwe fietsen

openingstijden:

Argonweg 52 | 1362 AC Almere Poort
036 - 549 81 71 | www.cy-style.nl
geldig t/m 31 maart 2013

J.R.K. Fietsenwinkel

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1
contact@tendensstudios.com
036-532 97 71

niet geldig in combinatie met andere acties

geldig t/m 31 maart 2013

geldig t/m 30 juni 2013

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

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 · 06-473 144 40

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

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

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

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

Evenementen Poort

INLOOPWORKSHOPS

DOE
!
MEE

maart
01 Disco VIPLounge (jeugd)
02 Schoolschaaktoernooi Topsporthal
05 Almere On Stage Topsporthal
07 KinderWorkshop VIPlounge
09 Nederland Schoon
09 High Tea Heilig Boontje
15 NLdoet vrijwilligersactie		
15	Open Huis MBO Groenhorst
18 Wijnproeverij Heilig Boontje
19 Kookclub VIPLounge
23 BingoAvond buurtcentr. Amerika
24 Bekerfinale Basketbal Topsporthal
27 Workshop Jeniffers Bloemen
29 KinderBingo buurtcentr. Amerika

Kerstboompjes in februari
9 december. Daar stonden we dan. In de ijsregen. Trots te
zijn op ons mooie nieuwe NS-station dat feestelijk geopend
werd. Er waren gekleurde taartjes met het logo van ProRail.
Er was vuurwerk. Er waren goodiebags. Er waren een heleboel kerstboompjes in pot. En evenzoveel bewoners om het
allemaal te bewonderen, op te eten en mee te nemen. De
kerstboompjes die ik nu nog her en der tegenkom in tuinen
van buurtbewoners – ik heb er zelf ook één meegenomen – herinneren mij aan
deze vreemde, maar historische dag in de geschiedenis van Almere Poort.
Suzan Breedveld, uitgever n

ca r t o o n

februari
18 Vakantie-activiteiten KindercASLa
19 Barista workshop Heilig Boontje
22 Whisky Tasting Heilig Boontje
22 KinderBingo buurtcentr. Amerika
23 KinderMarkt VIPlounge
26 KinderKoken VIPlounge
27 Mama Café @ Heilig Boontje

april
05 Disco VIPLounge (jeugd)
06 Live Music Heilig Boontje
16 Kookclub VIPLounge
20 Bolster Teamrace Sail Today
20	Open Huis MBO Groenhorst
25 Bruidsshow Groenhorst Almere
26 KinderBingo buurtcentr. Amerika
26 Workshop Jeniffers Bloemen
27 Kinderopstapdag Sail Today
29 Vakantie-activiteiten KindercASLa
30 Koninginnedag Cascadepark

mei
03
11
11
13
14
15
17
31

Disco VIPLounge (jeugd)
Catamaranopstapdag Sail Today
BingoAvond buurtcentr. Amerika
Start Libelle Zomerweek Strand
Kookclub VIPLounge
Start Vis à Vis voorstellingen HaRT
Workshop Jeniffers Bloemen
KinderBingo buurtcentr. Amerika

juni
01
07
07
09
11
15

Talentenfinale Turnen Topsporthal
Disco VIPLounge (jeugd)
Live Music Heilig Boontje
Feest KindercASLa 2 jaar
Kookclub VIPLounge
Groenhorst Event

Evenementen in Almere Poort
opgeven voor de agenda van juni
t/m oktober in de volgende uitgave
van PoortNieuws? Mail deze naar:
POORTNIEUWS I 5
redactie@almerepoortnieuws.nl
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Montessorischool De Poort
viert vijfjarig bestaan met
onder meer een nieuwe naam
Montessorischool De Poort was de eerste school in Almere Poort
die in haar eigen gebouw startte. Deze lente wordt het eerste
lustrum gevierd met leuke activiteiten. De honderd jaar oude
ideeën van Maria Montessori, die voor die tijd heel vernieuwend waren, komen hier goed tot hun recht. Ze zijn aangevuld
met hedendaagse onderwijskundige principes en opvattingen.
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haar ideeën ook toe op verwaarloosde
kinderen uit de armste wijken van Rome.
Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfont• Stagiaires vanuit de diverse opleidingen
plooiing heeft. Opvoeding en onderwijs
moetenMiddelbaaronderkennen waten
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van
het
Hoger
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Beroepsonderwijs.
zijn en daarop inspelen door de juiste
omgeving en materialen te bieden. De
• Leraren In Opleiding
(lio`ers) zijn
kern van het montessorionderwijs wordt
meestal
samengevat indiehaar
uitspraak:
aankomende
leerkrachten
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“Help mij het zelf te doen”. De resultade laatste
hun studie
in de
tenperiode
waren zo van
spectaculair,
dat bezoekers
van over de hele wereld kwamen toegepraktijk regelmatig een groep draaien.
stroomd. Montessori bezocht Nederland
voor het eerst in 1914. Twee jaar later
startte zij de Eerste Nederlandse Montessorischool in Den Haag. Nu zijn er
in Nederland ongeveer 250 Montessorischolen, voornamelijk scholen voor basisonderwijs. Maar er is ook Montessori
voortgezet onderwijs, zoals het Montessori Lyceum Flevoland in Almere Buiten,
met mavo, havo en atheneum.
Kinderpanel
Maandagmiddag. Ik begeef me door de
sneeuw naar de ingang van de school
en word ontvangen door Monica Konings, intern begeleider. Zij neemt de
zaken waar voor directeur Frans Gabler,
die helaas thuis zit met een longontsteking. In de personeelskamer wacht mij
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een aangename verrassing. Een panel
kinderen zit klaar om mijn vragen te beantwoorden. Hoe passend is dat bij het
concept van Montessorionderwijs. Monica: “Onderdeel van de bovenbouw is
zelfreflectie. Kinderen leren over zichzelf
na te denken. Je zult merken dat dit deze
kinderen uitstekend af gaat”.
Ik schud Frouke, Denitcha, Owen, Zoë
en Timothy de hand. Owen zit in de middenbouw, de anderen alle vier in de bovenbouw (groep zes tot en met acht).
Owen en Zoë zijn broer en zus en zitten
al sinds het prille begin op deze school.
Owen: “Onze ouders zijn gescheiden. We
pendelen heen en weer tussen het ene
huis in Almere Buiten en het andere in
Almere Poort. Vanaf ons huis in Poort
kunnen we lopend naar school. Dat is
fijn”. Zoë herinnert zich de eerste schooldag nog goed: “We waren maar met een
stuk of vijftien leerlingen. De hele school
paste nog in één groep. Nu zijn er zes
groepen”.
Eigen niveau
Frouke is afgelopen zomer van Friesland
naar Almere Poort verhuisd. “Ik heb bewust voor deze school gekozen, hoewel
mijn vorige school geen montessori
school was en ik nog maar een jaar naar
de basisschool hoefde. Ik ben heel enthousiast omdat je kunt werken op je eigen niveau. Ik denk erover om naar het
Montessori Lyceum te gaan volgend jaar.
We moeten overigens gewoon de Citoeindtoets maken en ook de toetsen van
het leerlingvolgsysteem”.
Monica: “Iedereen leert in zijn eigen

tempo. Het onderwijs volgt het kind, in
plaats van het kind het onderwijs. Een
belangrijke taak van de leerkrachten –
die we leidsters noemen – is het observeren van de kinderen. Maar we zijn wel
minder afwachtend dan de oorspronkelijke Montessorimethode was. We hebben
ons aan moeten passen aan de moderne
maatschappij. We noemen dit ‘vrijheid
in gebondenheid’. Het is belangrijk dat
kinderen straks met hun talenten terecht
kunnen in de maatschappij”.
Zelf kiezen
Denitcha: “We hebben op deze school
heel lieve juffen en stagiaires. We mogen
zelf kiezen waar we aan werken. Zolang
je aan het eind van de dag wel alles hebt
gedaan. Als je iets af hebt, leg je het in
de bak om na te laten kijken. Soms heb
je een lesje nodig. Dan leg je een kaartje
met een smiley erop op je tafel, zodat de
juf naar je toe komt zodra ze kan. Als je
even moet wachten, ga je met een ander
werkje verder. Iedereen is geconcentreerd
bezig. Natuurlijk ben ik weleens afgeleid
of heb ik ergens geen zin in, maar ook
daar probeer je aan te werken. Er is een
blokje met kleuren dat je op je tafel kunt
leggen, dat aangeeft of je niet gestoord
wilt worden of dat je juist wel samen wilt
werken met een ander kind. De juf praat
bijna fluisterend zodat anderen niet worden afgeleid. Als ze de aandacht van de
hele groep wil, gebruikt ze een belletje”.
Timothy: “Wij bovenbouwers veren
niet zo braaf op als we dat belletje horen.
Maar bij juf Saskia bijvoorbeeld is het
belletje niet eens nodig. Wij mogen trou-

Betrokken ouders
Monica: “We zijn heel blij met ouders die
steeds tijd vinden om ons bij allerlei activiteiten te helpen. Iedereen toont zich
betrokken. Je merkt bijvoorbeeld bij het
kerstdiner dat mensen zich helemaal uitleven op het maken van hapjes voor het
multiculturele buffet. Dat is zo leuk om
te zien! Andere contactmomenten zijn
de nationale voorleesdagen, de werktentoonstellingen en de maandelijkse kof
fie-inloop.

Frouke, Denitcha, Owen, Zoë en Timothy

wens ook zelf bepalen wanneer we ons
tien uurtje eten. Alleen lunchen doen we
wel met z’n allen tegelijkertijd. Daarna
spelen we altijd buiten. Op de woensdagen vrijdagmiddag hebben we vrij en lunchen we niet op school”.
Materialen
Zoë: “De speciale Montessori-materialen
vind je vooral bij de kleuters in de onderbouw. Eerst mogen ze letters voelen, daarna met hun vinger in het zand
schrijven, vervolgens met krijt op een
bord en pas dan in een schrift. Ook voor
rekenen zijn er hulpmaterialen, zoals een
honderdbord, of een pythagorasbord –
dit is een tabel voor vermenigvuldigen”.
Owen: “We hebben ook maandafsluitingen. Dat zijn optredens waarbij de ouders mogen komen kijken. Deze maand
is het thema voorlezen. Je mag zelf iets
voorbereiden, maar we doen ook altijd
iets met de hele groep. De voorstellingen
zijn in de aula en er zijn twee kinderen
– per keer wisselend – die presentator
mogen zijn”.
Denitcha: “We doen veel leuke dingen.
Dramalessen waren erg leuk. Je moest
van alles fantaseren. Ook hadden we
een keer een tekenopdracht waarbij je
met houtskool een oude, stoffige kamer
moest tekenen, compleet met spinnenwebben”.
Schoolkamp
Timothy: “De bovenbouw gaat aan het
begin van het schooljaar drie dagen op
kamp. Dat is heel cool. We waren in september in het belevenissenbos en deden

bijvoorbeeld een speurtocht waarbij je
glow-in-the-dark bandjes moest zoeken,
met opdrachten erbij. Er was ook een
spel waarbij je zogenaamd een misdaad
moest oplossen. En we gingen vlotten
bouwen, maar het water was wat te ondiep om ze echt goed te kunnen testen”.
Zoë: “Het paasontbijt is ook heel leuk.
We trekken dan lootjes en maken een
ontbijtje voor een ander, in een mooi
versierde schoenendoos”.
Frouke: “Als je jarig bent, mag je trakteren. Maar de school vraagt om een
boek of een boekenbon voor de bibliotheek in plaats van bijvoorbeeld chocoladerepen voor de juffen. De schoolbibliotheek heeft hierdoor een uitgebreide
collectie boeken. Dat komt goed uit voor
een boekenwurm als ik!”

Nieuwe naam
‘De Poort’ is een werknaam. Toen het
gebouw was opgeleverd, moest het een
naam hebben. Maar de school ging pas
leven toen er leerlingen kwamen. En is
het niet veel leuker als zij zelf een passende naam bedenken voor de school?
We hebben een commissie die alle inzendingen gaat beoordelen en hieruit een
keuze zal gaan maken. In juni onthullen
we de nieuwe naam en vanaf volgend
schooljaar heten we dus anders. Maar
het onderwijs blijft hetzelfde.
Lustrumfeest
De feestcommissie is nog druk bezig met
de voorbereidingen voor het lustrumfeest en we willen het ook nog een beetje
als verrassing houden. Maar om toch een
tipje van de sluier op te lichten: het feest
begint in maart met creatieve activiteiten – muziek, beeldend, drama. We werken dan toe naar een groot eindfeest aan
het eind van het schooljaar, waarbij we
de ouders ook uitnodigen”.
redactie n

Houd je van dansen!!!
kom snel een gratis proefles doen!

Wij geven lessen aan
verschillende leeftijdsgroepen.
• peuter/kleuterdans (3 en 4 jaar)
• show/jazz (v.a. 5 jaar)
• klassiek ballet (v.a. 5 jaar)

Kijk voor mogelijkheden en info op: www.tendensstudios.com
Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1

contact@tendensstudios.com
036-532 97 71
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Wijkagent Pieter Roeters
wil bekende zijn in Poort
Veel kleine jongens dromen ervan om later politieagent te
worden. Pieter Roeters maakte zijn droom waar en hij heeft er
nooit spijt van gehad. Het is heel afwisselend werk, geen dag
is hetzelfde. Sinds twee jaar is hij werkzaam als wijkagent in
Almere Poort. Hij wil graag een bekende zijn in de wijk. Hij probeert zoveel mogelijk preventief te werken. Het liefst zou hij
willen dat hij helemaal geen boeven meer hoefde te vangen.
Maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar.
Constant alert
Het is zondagmiddag wanneer ik Pieter
Roeters interview onder het genot van
een heerlijke kop koffie bij Espressobar
Heilig Boontje. Pieter heeft dienst. Het
lijkt heel relaxed, beetje koffiedrinken
onder werktijd, maar ik merk dat hij
constant alert is. Berichten komen binnen via de mobilofoon en via zijn smartphone. Hij ziet door het raam wat er
buiten op straat gebeurt. Pieter: “Tijdens
mijn dienst moet ik meteen in actie komen als er iets gebeurt. Wanneer ik geen
dienst heb, ben ik net als iedere ander. Je
meldt het als je iets verdachts ziet, maar
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je duikt niet een knokpartij in. Tijdens
mijn dienst ben ik gewapend, met een
pistool, pepperspray en handboeien.
Hondengeleider
Sinds mijn twaalfde woon ik in Almere,
heb hier op de middelbare school en politieacademie gezeten. Ik ken de stad en
haar bewoners dus goed. Tien jaar lang
ben ik hondengeleider geweest bij de politie. Toen wilde ik weleens iets anders,
heb intern gesolliciteerd en zo rolde ik in
het vak van wijkagent.
Almere Poort is natuurlijk een leuke
uitdaging, omdat het een stadsdeel in

aanbouw is. Je groeit mee en je leeft
mee met de bewoners en ondernemers.
Maar qua criminaliteit is het stadsdeel
niet zoveel anders dan andere delen van
Almere. Of van andere steden. Ook hier
worden wietplantages opgerold, gebeuren er ongelukken. Inbraken zijn er wel
iets minder in Poort, misschien komt dat
door het goede hang- en sluitwerk bij de
nieuwbouwwoningen.
Crisis
Heel triest zijn de uithuiszettingen –
soms gewoon omdat mensen de huur of
de hypotheek een tijd niet hebben be-

taald. Je merkt dat de crisis impact heeft
op de mensen. Werkloosheid en geldproblemen werken stress in de hand, en dat
komt niet ten goede aan de sfeer in huis.
Soms lopen ruzies hoog op en wordt de
politie gebeld. Mijn advies is: altijd melden, liever tien keer loos alarm dan één
keer te laat.
Mijn dienst begint op het bureau in
Muziekwijk. Ik lees de dagrapportage en
bepaal naar aanleiding daarvan welke
acties ik ga ondernemen. Dan volgt er
een briefing met collega’s en vervolgens
gaan we de wijken in.
Complete chaos
Ik probeer veel aanwezig te zijn op plaatsen waar veel mensen komen. Bijvoorbeeld in de Europalaan of bij de scholen.
Het is bij de basisscholen bij het halen
en brengen van kinderen altijd spits. Dit
duurt maar een kwartier, maar het is een
complete chaos. Helaas moet ik dan weleens bonnen uitdelen voor fout parkeren
en dat neemt men mij niet in dank af.
Ik adviseer iedereen om zoveel mogelijk
lopend of fietsend naar school te komen.
Kom je toch met de auto, parkeer deze
dan in één van de parkeervakken, desnoods een eind verderop.
Ik loop ook gewoon binnen bij allerlei gelegenheden. De ondernemers kennen me allemaal en zien me graag. Ik
maak een praatje en kom te weten wat er
speelt. Vaak worden er onbedoeld signa-

len afgegeven. Ik pik dat allemaal op. Je
moet goede sociale vaardigheden en een
goede intuïtie hebben voor dit beroep.
Twitter
Buiten mijn dienst ben ik wel actief op
Twitter (twitter.com/wijkag_Roeters) en
Facebook. Maar dat is ook omdat ik het
leuk vind. Andere hobby’s zijn mijn gezin, mijn hond en motorrijden. Ik ben
twaalf en een half jaar getrouwd en heb
een zoon van acht. Hij vindt het overigens de gewoonste zaak van de wereld,
dat zijn vader politieagent is. Anderen
willen nog weleens verschrikt opkijken,
als ik hem in uniform van school kom
halen, maar hij niet. Vakantie vieren doen
we meestal in Nederland. Voor mij hoef
je niet ver weg om het gevoel te hebben
er echt even uit te zijn. Bovendien kan ik
dan al mijn hobby’s meenemen.

laagdrempeliger. Kennen ze je niet, dan
schrikken ze toch een beetje van een
agent in uniform. Je ziet ze denken: “Oh
jee, doe ik misschien iets fout?”. Maar wij
zijn ook gewoon mensen. Ik heb dan wel
een voorbeeldfunctie, maar ik ben geen
heilige. Zelf heb ik ook weleens een bon
gekregen voor iets te hard rijden. En ja,
die moet ik gewoon betalen”.
Pieter verontschuldigt zich. Zijn plicht
roept, ik bedank hem voor het interview.
Een paar dagen later kom ik hem weer
tegen. Bij de ochtendspits bij school.
redactie n

Spreekuur
Waar nog niet genoeg gebruik van gemaakt wordt, is mijn wekelijkse spreekuur, op woensdagmiddag van 14:00
tot 15:00 in de bouwkeet aan de Castorstraat. Je kunt daar terecht met allerhande vragen en problemen. Als ik het
niet kan oplossen, kan ik je doorverwijzen naar de juiste instantie.
Veel buurtbewoners kennen mij al,
maar ik hoop nog meer bekendheid te
krijgen in het stadsdeel. Als mensen
je kennen, is het contact prettiger en

Uw eetgelegenheid in Almere Poort waar u
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.
Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie
met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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De Ahmadiyya gemeenschap was lang op zoek naar een geschikte plaats voor het bouwen van een moskee. Nu is het
eindelijk rond. Begin december werd de grond in Cascadepark
Oost aangekocht en naar verwachting zal er na de zomer al
met de bouw worden begonnen.

Ahmadiyya Djamaat bouwt
moskee in Cascadepark Oost
Ik zie in gedachten de wenkbrauwen al
fronsen: “Een moskee in mijn wijk?”.
PoortNieuws sprak met de opdrachtgevers, de heren Naeem Azhar en Hibatunnoer Verhagen en hoopt een hoop
vragen en zorgen bij de bewoners van
Almere Poort weg te nemen.
Om te beginnen komt de moskee bij niemand in de achtertuin te staan, want deze
komt in het park, niet ver van Groenhorst Almere. De moskee heeft op het
eigen terrein voldoende parkeerplaatsen
voor zijn bezoekers. En de minaret zal
muisstil zijn, want met luidsprekers oproepen voor het gebed is in Nederland
niet toegestaan.
Maar wie zijn de leden van de Ahmadiyya gemeenschap? Ze zijn een stro-

ming in de Islam die gelooft dat er na
Mohammed nog een Messias is geweest
– zoals Mohammed en Jezus dit zelf hebben voorspeld. De gemeenschap gelooft
in alle profeten en dat zijn er nogal wat,
namelijk zo’n 124.000. Onder hen zijn
Jezus, Johannes, Mohammed maar ook
bijvoorbeeld Krishna, Boeddha en Confucius.
De gemeenschap werd gesticht in India
in 1889 door Mirza Ghulam Ahmad. Hij
reisde veel door India om zijn ideeën te
verkondigen en had veel volgelingen,
die geloofden dat hij een profeet was.
Ahmad was een wijze man die wel meer
dan tachtig boeken schreef. Een belangrijk onderdeel van zijn leer is dat het
geloof vredig moet worden beleid en
verspreid. Hij beredeneerde dat de jihad,

de heilige oorlog, zoals deze in militaire
vorm wordt gestreden, onnodig en ongegrond is. Hoewel de Ahmadiyya’s dus
een vredelievende groepering zijn, worden zij in islamitische landen niet vredig bejegend. In deze landen is het voor
hen verboden om openlijk hun geloof te
belijden en zichzelf moslims te noemen.
Bijvoorbeeld in Pakistan is het erg onveilig. In Nederland is de situatie rustig en
krijgen vluchtelingen uit Pakistan asiel.
Na de dood van Ahmad in 1908 verspreidde de stroming zich verder, om
te beginnen naar Groot Brittannië en
de Verenigde Staten en later over bijna
heel de wereld. Vandaag de dag zijn er
in meer dan 200 landen aanhangers van
Ahmad. Ondanks dat de gemeenschap
dus wijd is verspreid, maken zij maar een
klein deel uit van de totale islamitische
wereld. De Ahmadiyya gemeenschap is
goed georganiseerd, er is een wereldwijd
bestuur – met een khalifa, een geestelijk
leider, vergelijkbaar met de functie van
de paus bij de katholieken – en een landelijk bestuur.
In Nederland wonen ongeveer 1500 Ah
madimoslims. In Den Haag werd in 1955
de Mobarak Moskee gebouwd en in Nunspeet is een groot gemeenschapscentrum
dat gebruikt wordt voor landelijke bijeenkomsten. De moskee die in Almere
Poort gebouwd zal gaan worden, is be-
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doeld voor kleinere bijeenkomsten. Op
vrijdagmiddagen wordt er gebeden en
islamitische feestdagen, zoals het Offerfeest en het Suikerfeest, zullen er worden gevierd. Maar het gebouw is zeker
niet alleen een gebedsruimte. Er is ook
veel plaats voor educatie, discussies en
ontmoetingen met mensen uit allerlei
geloofsgemeenschappen en met buurtbewoners. Iedereen zal worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Ook
voordat de moskee wordt opgeleverd,
zullen er kennismakingsbijeenkomsten
worden georganiseerd, waarbij buurtbewoners vragen kunnen stellen.
De leden van de Ahmadiyya gemeenschap dragen geen speciale gewaden.
Zelfs op feestdagen volstaan zij met nette kleding. Hooguit de hoofdbedekking
valt misschien op: voor de mannen een
soort ronde hoed, of zou je het een muts
moeten noemen, en voor de vrouwen
een hoofddoek.
Aan de kinderen wordt van jongs af aan
thuis en in de gemeenschap veel onderwijs gegeven. De islam is deel van de opvoeding. Maar ze zijn wel in Nederland
geïntegreerd, gaan bijvoorbeeld naar
een openbare of een christelijke school.
Er vinden geen gedwongen huwelijken
plaats. Het gebeurt wel dat ouders een
‘match’ voor hun zoon of dochter zoeken, maar er wordt niet zonder instemming getrouwd.
De Ahmadi-moslims zijn voor zichzelf
vrij streng in het geloof. De mannen en
vrouwen zijn bijvoorbeeld strikt gescheiden. Maar de vrouwen zijn wel hoog
opgeleid en zeer actief. Ze doen alleen
buitenshuis alles apart van de mannen.
Voor bezoekers gelden deze regels niet.
Stel dat je als buitenstaander een activiteit in de gemeenschapsruimte zou bijwonen, dan mag je zitten waar je wilt.
Gewoon naast je eigen partner bijvoorbeeld.

December 2012. Na het tekenen van het koopcontract in het stadhuis van Almere
wordt de taart aangesneden en worden cadeaus overhandigd. Een feestelijk moment.

lamitische architectuur. Het zal een eenheid vormen met de omgeving – het park
– en heeft door de vele ramen een open
karakter. Ook zal het gebouw voor een
groot deel zelfvoorzienend zijn, het zal
slechts weinig energie gebruiken en weinig impact hebben op het milieu. Bijzonder in het ontwerp is het begroeide dak.
Bij de ingang van het terrein zullen
twee vlaggen hangen: de Nederlandse
vlag en die van de Ahmadiyya gemeenschap – een zwart vlak met daarop in
het wit afgebeeld een minaret, een volle
maan met een Arabische tekst eromheen
en een sikkel met een ster. De minaret
staat symbool voor een vuurtoren, die
het licht verspreidt. De volle maan staat
voor de profeet Mohammed die het licht
van God weerspiegelt. En de wassende

maan voor de profeet, deze symboliseert
het begin van een nieuw tijdperk. De ster
symboliseert de richtingaanwijzing.
De bouw van de moskee wordt gefinancierd door eigen inkomsten. De leden
van de gemeenschap dragen een deel
van hun jaarinkomen af. Daarnaast is
er ook een hulpprogramma voor arme
landen. Ze investeren in medische hulp,
waterputten, zonnepanelen, scholen en
ziekenhuizen in veel Afrikaanse landen.
Hopelijk wordt de wereld hierdoor een
beetje beter. De leden van de Ahmadiyya
gemeenschap hebben in ieder geval goede moed en kijken uit naar de bouw van
de moskee in ons mooie park en zien de
omwonenden graag tegemoet!
redactie n

Het ontwerp voor de moskee is gemaakt
door Farhan Alibux uit Den Haag. Hij
werkt voor architectenbureau Zerologic
in Rotterdam. Zijn vader is Ahmadi en
zijn moeder hindoe. Hij is dus goed bekend met het geloof en begrijpt de specifieke wensen met betrekking tot het
ontwerp. Hij beschrijft zijn ontwerp zelf
als een moderne interpretatie van de is-
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Statige herenhuizen in Homeruskwartier -boog wordt steeds meer zichtbaar
De boog met herenhuizen, die zich langs de Herasingel mooi
begint te sluiten, loopt door langs de Zeussingel. Achteraan de
lange kavels mag een tweede gebouw worden geplaatst. Voor
werk, hobby, wonen – hierin zijn de kopers helemaal vrij. Hier
kun je lezen hoe bewoners hier ieder hun eigen invulling aan
hebben gegeven en welke mogelijkheden er zijn.

project met zich meebrengt. Wij vullen
elkaar goed aan. We zijn nu na vier en
een halve maand ongeveer halverwege
de bouw. Dus het gaat nog best snel. Ons
vorige huis hebben we al verkocht en we
wonen tijdelijk in onze camper voor ons
nieuwe huis.

Muren die wapperen in de wind
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de Herasingel en de Zeussingel. Het kenmerkende van herenhuizen is dat het vrij
hoge, statige huizen zijn met hoge verdiepingen. De kavels zijn heel lang en
achteraan de binnentuin mag een tweede,
wat lager gebouw worden geplaatst. Dit
2
heeft een eigen ingang aan de straat erachter. Eigenaren mogen zelf kiezen hoe
4
ze dit willen gebruiken. Bijvoorbeeld voor Mijn Ithaka
5
bewoning, als werkruimte of, waar Jan en
2
Ida voor hebben gekozen, een heerlijke
ruime schuur.
Je kunt zien dat Jan en Ida weten wat
2
ze doen. Jan heeft jaren als timmerman
in de bouw gewerkt en wil nu als bouwcoach aan de slag. Jan: “Wij doen alles De paarse vlakken
zijn de nog beschik
Droom 3
zelf. Ik doe het timmerwerk en Ida staat bare kavels voor herenhuizen. De
me bij met allerlei dingen en doet de vele breedte van de kavel kan zelf worden
telefoontjes en de administratie die het gekozen. De kavels zijn 27 meter diep.
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Jan en Ida bouwen hun ideale herenhuis
zelf. Hun wens om een stedelijk huis in
de Randstad te bouwen bracht hen van
Capelle aan de IJssel naar Almere Poort.
Waar sommigen niets liever willen dan
een huis met een tuin, vinden Jan en Ida
een tuin maar onhandig. Ida: “Wij gaan
in de wintermaanden graag met de camper naar Zuid-Europa. Een tuin vraagt
om onderhoud en dit zou voor ons een
belemmering zijn”. Als je echter een ruim
huis naar eigen ideeën wilt bouwen, kom
je meestal in een villawijk terecht. De
de herenhuizen in Homeruskwartier zijn
uniek. Het wordt uiteindelijk een hele
boog met aaneengesloten huizen langs
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Ervaren zelfbouwers bouwen hun
eigen ideale herenhuis
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Maarten Feenstra Fotografie

Dat wil ik ook, dacht Rob, toen hij een
paar jaar geleden ging kijken in de Amsterdamse wijk IJburg bij iemand die
zijn eigen huis aan het bouwen was. Nu
staat hij trots voor zijn eigen pand aan
de Zeussingel. Veel buren heeft hij nog
niet, maar die komen wel. Of zij hun huis
ook zo’n unieke gevel zullen geven, dat
denkt Rob niet. Rondom zijn huis hangen
witte stroken, gemaakt van glasvezel en
teflon, zachtjes wapperend in de wind.
Het ontwerp is van cc-studio & studio
TX. “Mijn muren leven”. Rob krijgt regelmatig reacties van voorbijgangers.
Rob, kunstschilder van beroep, noemt
zijn huis een experiment. Hij doet alles
zelf, er komt vrijwel geen klusjesman aan
te pas. De kunstenaar had een scherp budget voor zijn project. De kavel heeft hij
gekocht voor ongeveer 50.000 euro. Daarop heeft hij een houten huis neergezet met

foto: John Lewis Marshall

vier verdiepingen en een dakterras. Het
woonoppervlak bedraagt 200 vierkante
meter. Voor de hele bouw had hij 250.000
euro beraamd. Dit bleek iets te krap gebudgetteerd. Maar Rob heeft manieren
gevonden om op de kosten te besparen.
“Ik heb de vier trappen zelf gemaakt en ik
ben zelf gaan isoleren. Ik vond op internet
materialen voor een goede prijs”.
Op de begane grond heeft Rob zijn atelier ingericht. Via enorme vensters aan
beide zijden van het pand valt veel licht
naar binnen. Vanaf het grote dakterras
op 13,5 meter hoogte heeft Rob uitzicht
tot aan Amsterdam. “Als ik hier sta, voel
ik me behoorlijk trots. Veel mensen hebben de droom om zelf te bouwen, maar
ze doen het niet. Terwijl het zo leuk is”.

Twee huizen op één kavel
Marciano en Twerrel lieten twee huizen
bouwen op één kavel. Het voorste huis
heeft met vier verdiepingen de maximale hoogte van veertien meter. Het
achterste huis heeft twee verdiepingen.
Twerrel: “Het achterhuis zou eigenlijk
mijn kantoor worden. Dit bleek overbodig, omdat in we het voorste huis al een
zee van ruimte hebben. Nu hebben we
het achterhuis verhuurd als werkruimte.
Maar het is een compleet huis. Dus als
bijvoorbeeld over tien jaar mijn ouders
er in willen wonen, dan kan dat. De twee
huizen zijn perfect om met drie generaties te bewonen. Wij hebben sowieso
altijd veel familie en vrienden over de

vloer. Op de eerste verdieping hebben
we een kookeiland en eethoek ingericht
waar we ons helemaal uit kunnen leven
op gastronomisch gebied. Om het moderne huis wat meer karakter te geven,
hebben we oude elementen toegevoegd,
zoals de originele 16e eeuwse deuren uit
Egypte en tegels uit Portugal”.
redactie n

Informeer bij de Kavelwinkel naar
de bouwmogelijkheden.
De Kavelwinkel bevindt zich in het
stadhuis, 036 - 533 83 83
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Adrienne Norman Photography
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Het is altijd een goed moment om naar het strand te gaan,
maar de lente is hét seizoen bij uitstek. Het wordt warmer en
groener, je gooit de ramen en deuren open en wilt naar buiten.
Waar kun je beter heen dan naar Marina Muiderzand, onze
eigen kustzone in Poort, met een verrassend aanbod? We onthullen hier een aantal bijna geheime plekjes!

Marina Muiderzand biedt scala
aan faciliteiten voor mensen
met en zonder boot
seizoen weer en is er meer bedrijvigheid.
De boten worden uit de opslag gehaald.
Mensen komen van heinde en verre hier
naartoe om te zeilen en anderszins te recreëren op en aan het water.

IJsschotsen
In het altijd aangename restaurant Voor
Pampus ontmoet ik Lisan Kox, bedrijfsleider van Marina Muiderzand. We zitten
warm binnen maar door de ramen zie je
je het bevroren IJmeer. Het is een prachtig gezicht. Lisan: “Ik woon en werk hier
op het terrein en raak nooit uitgekeken.
Elk seizoen heeft zijn charmes. Toch kijk
ik uit naar het voorjaar. Dan begint het
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Locals
Maar wat ik nou zo jammer vind, is dat
ik zo weinig ‘locals’ tegenkom. Misschien
dat de mensen in Poort ons unieke plekje
niet kennen, of dat ze denken dat alleen
mensen met een boot hier welkom zijn.
Niets is minder waar! Zowel voor zeebonken als voor landrotten is hier van
alles te doen.
Beach lodges
Om te beginnen kun je natuurlijk ook
een boot huren of lessen nemen – windsurfen, kanoën, kinderzeilen, catamaranzeilen – of naar de boten kijken en ge-

beach lodge

nieten van de aanblik van al die vrolijk
gekleurde zeilen op het IJmeer. Maar er
is zoveel meer! Voor Pampus met het geweldige terras aan het water, het strand
met horeca en loungeplekken bij Sail
Today... En wist je dat we beach lodges
verhuren? Dat zijn luxe kampeerhutten
in de natuur. Dat is ‘glamping’, de laatste
trend op reisgebied!

Shoppen
Nog een geheim dat we graag verklappen: er is hier een aantal winkels, waar
je gewoon binnen kunt lopen en rondkijken. Ze verkopen allerhande kleding en
benodigdheden op het gebied van watersport. Maar je hoeft geen zeiler te zijn
om een sportief windjack uit te zoeken.

Boswachter
We noemen het hele gebied buitendijks.
Aan de andere kant van de dijk, dus binnendijks, ligt een bosgebied. We hebben
hier een boswachter: Herman Haake. En
dagelijks komen mensen met verrekijkers om bijzondere vogels te spotten.

Kinderzeilen
We bieden zeillessen voor kinderen van 7 t/m 15 jaar met een zwemdiploma
die interesse hebben in water, zon, zeilen, buiten en actief bezig zijn.
In de meivakantie en de zomervakantie zijn er dagelijks kinderzeillessen.
In de weekenden van april, mei en juni worden blokken van drie uur aangeboden.
In de zomervakantie kun je ook vijf hele dagen zeilen met andere activiteiten.
Kinderen worden ingedeeld naar zeilniveau en leeftijd.

Kinder-opstapdag

Zorgen loslaten
Met een middagje Marina Muiderzand
ben je er even helemaal uit en kun je de
zorgen van alledag een beetje loslaten en
focussen op het hier en nu, de deining
van het water, het ruisen van de bomen,
kwetterende vogels. Desgewenst serveren we er een cocktail bij. Even helemaal
niets hoeven”.

Kinderen kunnen op zaterdag 27 april de sensatie proeven van het
zeilen en andere watersporten. Geef je tijdig op via onze website!
zeilen op de kinderzeilbootjes Laser Bugs van Sail-Today • kajakken
windsurfen • meevaren op de catamarans van Sail-Today
meevaren met snelle rubberboot • basistheorie en uitleg van het zeilen

Kinder-water-sport-feestje
Een middagje lekker buiten, met zon, water en strand.
estafette in de kinderzeilbootjes • balanceren op een surfplank
om de beurt meevaren op een catamaran • meevaren met de rubberboot
zwemmen en spetteren • patat, kipnuggets, appelmoes en ijs toe

redactie n

Sail-Today • Catamaranstrand Muiderzand • IJmeerdijk 20
036 - 53 696 27 • info@sail-today.nl • www.sail-today.nl
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Het zal niemand zijn ontgaan
dat afgelopen zomer in het
Europakwartier de Poortkliniek is geopend. Vooral vanaf
het spoor is het gebouw goed
zichtbaar, maar ook vanuit andere richtingen vinden mensen prima hun weg hier naartoe. Niet alleen de huisartsen
van Medi-Mere, maar ook vele
andere disciplines zijn hier ondergebracht. Handig alles onder één dak. Er is capaciteit
voor 8000 patiënten. Poortkliniek richt zich dan ook op de
hele regio. Voor de bewoners
van Almere Poort is medische
zorg altijd vlakbij.

De Poortkliniek is klaar voor
de toekomst
Op een heldere winterse dag loop ik
nieuwsgierig het gebouw binnen en kom
eerst in de lichte, hoge hal, waar zes grote foto’s me vriendelijk toe lachen. Na
een tweede glazen deur kom ik ook echte
mensen tegen. De receptioniste, de apotheker achter de balie en natuurlijk patiënten, in de wachtkamer, die smaakvol
is ingericht met rode en blauwe accenten
en groene sansevieria’s. Op een scherm
is te zien of het spreekuur uitloopt. Er is
gratis wifi in het hele gebouw.
Han van de Steeg, eigenaar van de
Medi-Mere groep, straalt. “Ik ben in
1993 begonnen als huisarts met een solopraktijk in de Landgoederenbuurt in
Almere Buiten. Ik heb me destijds geïntroduceerd als ‘ouderwetse huisarts in
een modern jasje’. Nog steeds wil ik me
aan dit motto houden, maar de tijden
zijn veranderd. De kleine huisartsenpraktijk is uitgegroeid tot de Medi-Mere
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groep van nu. Het is niet meer alleen de
huisarts, maar het gehele team, dat de
zorgvraag behandelt. Dit alles met als
doel de hoogste kwaliteit van zorg na te
streven”.
De altijd vrolijke huisarts Sharda Das
gooit de deur van haar spreekkamer
open, het spreekuur is voorbij. “Wat vind
je van ons nieuwe onderkomen?” Sharda
toont me de spreekkamer en de behandelkamer, waar kleine ingrepen kunnen
worden gedaan. En de prikpost, waar alle
inwoners van Poort gebruik van kunnen
maken. Maar er is meer. We nemen de lift
naar boven. Ondertussen vertelt Sharda
enthousiast verder. Over haar nieuwe
collega Bart Elsen, die op de woensdag
en de vrijdag spreekuur houdt. De gratis psychologische zorg die Medi-Mere
biedt. En het avondspreekuur, waarvoor
patiënten via een enquêteformulier hun
voorkeur aan konden geven.

nie u w in p o o r t

Communicatiecentrum
Inmiddels zijn we op de derde verdieping
aangekomen en kom ik in een ruimte,
waar de patiënt alleen telefonisch binnenkomt. Ik zie medewerkers met headsets achter beeldschermen zitten. Dit is
het nieuwe, geavanceerde communicatiecentrum. Sharda: “Hier komen alle
telefoontjes van de vier vestigingen van
Medi-Mere binnen. De eigen doktersassistenten nemen de telefoontjes aan. De
praktijken zijn van acht uur ’s ochtends
tot vijf uur ’s middags continu bereikbaar. Hierdoor krijgt de praktijkassistente op de praktijk meer aandacht voor de
patiënt, omdat collega’s op de achtergrond het telefoonverkeer afhandelen”.
Op een scherm aan de wand is te zien
hoeveel wachtenden er voor elke medewerker zijn. Ook op de website kun je
precies zien of het druk is op de lijn. In
de meeste gevallen zul je snel geholpen
worden. Sharda: “We ontvangen ruim
5000 telefoontjes per maand, dat zijn er
250 per dag en 31 per uur”.
Conferentieruimte
Tegenover het communicatiecentrum
bevindt zich een ruimte die onder meer

gebruikt wordt voor scholing. Sharda:
“Het personeel is hier bijvoorbeeld getraind om met het nieuwe communicatiesysteem om te gaan. Maar de ruimte
kan ook door externe partijen gehuurd
worden voor presentaties of bijeenkomsten. Met mooi weer kan het dakterras
erbij worden gebruikt. Tevens zijn we
van plan om hier voorlichtingsavonden

voor buurtbewoners te organiseren”. Ik
zie het al helemaal voor me – een warme
zomeravond, met wat tapas en een wijntje in de hand een goed gesprek voeren
op dit mooie balkon.
We dalen af naar de eerste verdieping,
dit keer nemen we de trap. Sharda: “Een
beetje lichaamsbeweging is mooi meegenomen, toch?”.
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voeding. Koken is mijn passie, maar ik
probeer gerechten wél altijd zo gezond
en mager mogelijk te bereiden, zonder
dat de smaak achteruit gaat. Het leuke
van dit beroep vind ik dat ik mensen
kan helpen om een gezonde levensstijl
te volgen – of het nu om een bepaald
ziektebeeld gaat of om het gewicht – en
daarmee resultaten te behalen. We zetten
je niet op een streng dieet, behalve wanneer dit om medische redenen moet. We
gaan je niet uithongeren, maar op een
verantwoorde manier resultaten boeken”.

Televisie vanuit de tandartsstoel
De eerste verdieping van Poortkliniek
heeft een eigen wachtkamer en balie, dit
is het domein van Tandmere. Als journalist kom je overal binnen, zelfs in de
behandelkamer van de tandarts, die op
dat moment bezig is met een patiënt.
Gewillig laten beiden zich fotograferen
en tonen mij de moderne apparatuur en
het televisiescherm dat aan het plafond
hangt. Tandarts Amir Aghagalal: “Het
kan patiënten afleiding bieden om televisie te kijken tijdens de behandeling,
ook bij kinderen werkt dit heel goed”. Bij
Tandmere kun je twee dagen in de week
tot negen uur ’s avonds terecht en in het
weekend op zaterdag. Het is dus niet nodig om vrij te vragen op het werk of op
school voor een tandartsbezoek.
Met plezier gezond eten
Terug op de begane grond kom ik diëtiste
Eline Binkhorst tegen, ze vertelt me dat
Poortkliniek één van de vier locaties in
Almere is waar zij onder de naam Simpl.
Food praktijk houdt. “Ik heb gekozen
voor het beroep van diëtist omdat ik eigenlijk mijn hele leven al bezig ben met
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Logopedie essentieel
De praktijkruimte van de diëtiste wordt
gedeeld met de verloskundigen en met de
logopediste – ieder heeft zijn eigen dagen. Op de vrijdag kunnen kinderen en
volwassenen met allerhande spraakproblemen terecht bij Janina Köneke van
de praktijk Logopedie Flevoland, die in
Almere Buiten al vier jaar draait. Janina:
“Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.
Verbale en nonverbale communicatie
is essentieel in ons dagelijks leven. Bovendien neemt het een steeds grotere en
belangrijkere plaats in onze maatschappij
in. Mensen worden steeds meer beoordeeld op de communicatieve vaardigheden en vallen vaker buiten de boot als ze
niet aan de communicatieve verwachtingen voldoen”.
Gespecialiseerde fysiotherapie
Naast de gedeelde praktijkruimte is de
fysiotherapeut Remco de Winter bezig
met een behandeling. Ik was al aangekondigd dus verbaasd is hij niet als ik
voorzichtig op de deur klop. En ja ik mag
best even storen. De fysiotherapeuten
van Medi-Mere Poort delen op dit mo-

ment gezellig de begane grond met de
huisartsen. Wanneer uitbreiding nodig
is, kan dit makkelijk gerealiseerd worden op de tweede verdieping van het gebouw. Poortkliniek biedt ruimte genoeg.
Ook een afspraak bij de fysiotherapeut
kan worden afgestemd op je agenda –
vroeg in de ochtend of in de avond is
geen probleem. Een verwijzing van de
huisarts is niet nodig. Maar als er overleg nodig is, zijn de lijnen natuurlijk erg
kort. En er zijn contracten met alle zorgverzekeraars.
Remco de Winter is algemeen fysiotherapeut en opgeleid als manueel therapeut Mulligan. Hij behandelt alle spieren gewrichtsklachten. De tenniselleboog
is zijn specialiteit. Daarnaast behandelt
hij ook veel sport- en werkgerelateerde
klachten.
Jeannette Kunnen is een gecertificeerde bekkentherapeut. Zij behandelt mannen, vrouwen en kinderen rondom het
bekken en de bekkenbodem. Qua klachten moet je denken aan problemen met
plassen, ontlasting, vrijen, instabiliteit

ve r z o r ging

De strijd tegen puistjes
Toen hij voor de eerste keer
kwam, was hij dertien. Schuifelend kwam hij binnen. Zijn
moeder moest hem bijna de behandelstoel in duwen. Het was
duidelijk niet zijn idee om naar
de schoonheidssalon te gaan.
Een jongen van dertien heeft wel andere dingen aan
zijn hoofd. Waar hij voor kwam was goed te zien.
Een gezicht vol met mee-eters en puisten met witte
koppen. Een ernstige vorm van acné. Ik had met
hem te doen.
van het bekken en de onderrug – bijvoorbeeld bij een zwangerschap.
De eerste stap
Dit brengt ons bij de vrij gevestigde
praktijk van vier verloskundigen ‘De
eerste Stap’, die op vier plaatsen in Almere spreekuren biedt – waarvan twee
in Almere Poort – zodat de cliënt nooit
ver van huis hoeft. Eén van de locaties
is Poortkliniek. De verloskundigen zijn
altijd direct bereikbaar, zonder tussenkomst van een doktersdienst of praktijkassistent. Persoonlijke zorg staat
voorop. Er wordt voldoende tijd genomen tijdens spreekuur en thuiscontroles
en er is veel aandacht voor de persoonlijke wensen van de cliënt en haar partner. Ook is er miskraambegeleiding.
Specialisten
Sharda: “De zorg in de toekomst zal nog
meer wijkgericht worden uitgedragen.
Patiënten hoeven niet meteen naar hetziekenhuis, maar de specialist komt naar
de huisarts. Samen met huisarts, specialist op locatie en patiënt wordt de noodzakelijke zorg besproken. Onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis worden zo
voorkomen. Op dit moment werken wij
al met een KNO-arts, een orthopeed en
een internist. Als het aan ons ligt, hoeven patiënten voor medische zorg nauwelijks nog de wijk uit”.
We nemen afscheid. Sharda gaat zo
haar middagspreekuur in en ik heb ontzettend veel gezien en allerlei mensen
gesproken. Bevlogen mensen met liefde
voor hun vak en hun patiënten, die met
plezier hun werk doen. Met een blij gevoel spring ik op de fiets.
redactie n

Maar ik ging meteen aan de slag. Acné is goed te behandelen. Ik kan het niet wegtoveren, maar wel verminderen. De behandeling bestaat uit een reiniging,
het stomen van de huid, voorzichtig scrubben en het
weghalen van onzuiverheden. Vervolgens breng ik
een masker aan en tot slot een crème. Deze behandeling duurt een uur en moet om de vier à zes weken
herhaald worden.
De kunst zit hem in het weghalen van onzuiverheden, met andere woorden: het uitknijpen van puistjes.
Het is belangrijk om dit door een deskundige te laten
doen. Ik ben gespecialiseerd in acné en kan beoordelen of het puistje in kwestie uitgeknepen kan worden.
Doe je dit te vroeg, dan kan het gaan ontsteken. Het
gevolg is dat je onderhuidse littekens krijgt. Met alle
gevolgen van dien. Je huid is voorgoed beschadigd
en er kunnen zelfs diepe kraters ontstaan.
Dit vertel ik de jongen en vooral ook zijn moeder,
die moeite heeft om van de puistjes van haar zoon
af te blijven. Het duurt een paar afspraken tot de
moeder rustig iets gaat lezen in de wachtkamer, terwijl ik haar zoon behandel. Ook bij de jongen neem
ik een verandering waar. Hij komt niet meer met
tegenzin, maar hij maakt zelf een afspraak en vindt
het eigenlijk wel prettig om in mijn handen te zijn.
Het resultaat mag er ook zijn. En zijn moeder knijpt
zijn puistjes niet meer uit. Want dat was de deal.
Svende van der Zijde n

De poort naar schoonheid
Poseidonsingel 136
1363 TR Almere

06-476 946 55
info@beauty-licious.nl
www.beauty-licious.nl
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ners nodig. Op deze verdieping ligt een
grote gezamenlijke ‘Salle di Festa’ waar
de bewoners een feest kunnen organiseren. Alle balkons van het gebouw liggen
op het zuiden, evenals het dakterras. Met
mooi weer kunnen bewoners vanaf het
dakterras zelfs Amsterdam zien liggen.
Wonen en horeca
Er zijn zes driekamerappartementen die
zowel mét als zonder de IbbA-regeling
kunnen worden gekocht. IbbA staat voor
IkbouwbetaalbaarinAlmere. Dit is een
financiële regeling die het bouwen van
een eigen huis ook bereikbaar maakt
voor mensen die tussen 20.000 euro en
36.500 euro verdienen. De appartementen die met de regeling kunnen worden
Homerus Gardens
gekocht, bevinden zich op de tweede,
Braziliaanse sfeer met mooi uitzicht
vierde en vijfde verdieping.
Alle apparGrenzend aan het homeruspark komt een bijzonder
woningen en werkruimtes ontwikappartementengebouw met de naam homerus Gardens.
kelen. Na afronding van de planfase
tementen
hebben
een
balkon,
een grote
het gebouw is geïnspireerd op de stijl van wonen en
wordt een bouwgroep een Vereniging
leven in Brazilië. Dat is terug te zien aan de riante
van Eigenaren. Door deze manier van
living
met
open
keuken,
twee
slaapkabalkons met barbecue en het dakterras met ‘salle
ontwikkelen ontstaat een authentiek
di Festa’ op de bovenste verdieping. olof van der
gebouw.
mers,
een
badkamer
en
separaat
toilet.
Linden architects is de initiatiefnemer en zeer bekend
Ook Homerus Gardens is een project
met de Braziliaanse woon- en leefsituatie. hij biedt
dat samen met de bewoners tot stand
Op
de
derde
verdieping
bevindt
zich
appartementen aan die zowel met als zonder de
komt. De architect stelt een blauw geibba-regeling kunnen worden gekocht.
stuukte gevel voor. Het ontwerp en de
een luxe vijfkamer appartement.
Deze
prijzen van het appartementengebouw
Homerus Gardens heeft als ondertitel: Home is where
bekend, maar de toekomstige begrote woning beslaat dezijn
volledige
veryou have a garden with a view. Het gebouw ligt dan ook
woners hebben nog voldoende inop een prachtige plek. Uitkijkend over het park en toch
spraak op het ontwerp van hun eigen
dieping
en
heeft
twee
balkons,
twee
baddicht in de buurt van het toekomstige buurtcentrum.
appartement. Behalve dat de bewoners
Dat de architect zich heeft laten inspireren door de
zo hun eigen woning kunnen bepalen, levert de samenkamers en vier slaapkamers.
Op de zesde
woningbouw in Brazilië is vooral te zien aan de, zeker
werking ook een aanzienlijke kostenbesparing op.
voor Nederlandse begrippen, grote buitenruimtes. Het
en
zevende
verdieping
is
het
penthouse.
pand heeft een strak uiterlijk met een scherpe hoek met
Voor de 8e verdieping is eveneens de invulling van de
daarin
de grotepenthouse
balkons die een minimale
breedte hebbewoners
nodig. Op deze twee
verdieping ligt een grote geHet
heeft
drie
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ben van 3,6 meter. Hier kan met gemak een eettafel staan
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is ruimte voor beplanting.en
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de
punt
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Of,
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ze dat willen, een fitnessdrie ruime
slaapkamers.
van het gebouw hebben zelfs een vaste barbecue die
ruimte. Er is tevens een dakterras, ook weer met een
gekoppeld
een centrale rookafvoer.
Ook vanuit
vaste barbecue, waar iedereen
gebruik van kan maken.
De is aan
begane
grond
is hetgereserveerd
voor
appartement blijft het uitzicht belangrijk, daar zorgen de
De buitenruimte kan zo worden ingericht dat verschillende
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erhet
tegelijkertijd
kunnen verblijven.
BA 000 De Vereniging
horeca
met
In
weekend
B
.
van Eigenaren wordt hiervoorIverantwoordelijk.
31
1
Samen
met bewoners
kan
er livemuziek worden
gespeeld. € n
Alle balkons van het gebouw liggen op het zuiden, evenIn Homeruskwartier Centrum bouwen bouwgroepen.

Homeruskwartier Almere Poort
Homeruskwartier,
Centrum uitgelicht

Impressie Homerus Gardens aan het park,
Olof van der Linden

Grenzend aan het Homeruspark komt een bijzonder appartementengebouw met de naam Homerus Gardens. Het gebouw is
geïnspireerd op de stijl van wonen en leven in Brazilië. Dat is te
zien aan de riante balkons met barbecue en het dakterras met
‘Salle di Festa’ op de bovenste verdieping. Olof van der Linden
Architects is de initiatiefnemer. Hij biedt appartementen aan die
zowel met als zonder de IbbA-regeling kunnen worden gekocht.
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Homerus Gardens -- mooi
uitzicht en Braziliaanse sfeer
Homerus Gardens heeft als ondertitel:
Home is where you have a garden with
a view. Het gebouw ligt dan ook op een
prachtige plek. Uitkijkend over het park
en toch dichtbij het toekomstige buurtcentrum. Dat de architect zich heeft laten inspireren door de woningbouw in
Brazilië is vooral te zien aan de grote
buitenruimtes. Het pand heeft een strak
uiterlijk met een scherpe hoek met daarin de grote balkons die een minimale
breedte hebben van 3,6 meter. Hier kan
met gemak een eettafel staan en er is
ruimte voor beplanting. De balkons in de
punt van het gebouw hebben zelfs een

Een bouwgroep bestaat uit mensen die, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar, samen hun eigen
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bouwgroepen. Een bouwgroep bestaat
uit mensen die, zonder tussenkomst van
een projectontwikkelaar, samen hun eigen woningen en werkruimtes ontwikkelen. Na afronding van de planfase
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tweede verdieping

Voor vragen over kavels en zelfbouw in almere kunt u te
bij de kavelwinkel, gevestigd in het stadhuis, stadhuispl
1315 hr almere | (036) 533 83 83 | info@ikbouwmijnhuisi
ikbouwmijnhuisinalmere.nl
IbbA-appartementen

Inschrijven
tot 15 februari 2013
meer info:
• Kavelwinkel
www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl
• architect Olof van der Linden:
olof.architect@gmail.com
06-539 542 58

homeruskwartier - Zaterdag 19 januari 2013
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Parkzicht

De Pakhuysen

Parkzicht speelt in op de unieke ligging direct aan het
park. Twee split-levelappartementen op de eerste verdieping
en een penthouse
metligging
een groot direct
dakterrasaan
en fanhet
Parkzicht
| unieke
tastisch
het park.
park.uitzicht
Tweeover
split-levelappartementen
op

Het ontwerp van de Pakhuysen kenmerkt zich door een
statige uitstraling. Het project wordt gebouwd in een duurzaam
Dehoutskleletbouwsysteem.
Pakhuysen | ontwerp kenmerkt zich
• 20-tal appartementen
houtskleletbouwsysteem.
vanaf 47 tot 94 m²
• •
Prijs
vanaf appartementen
€ 95.000
20-tal
tot € 178.600
v.o.n.
vanaf
47 tot
94 m²
depakhuysen.nl

In het hart van Homeruskwartier Centrum wordt
volop gebouwd aan Residence Airoh.

De HomerusMarkt biedt u als ondernemer/importeur/
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Bedrijfsruimte
145
• •Koop
of huur
• Koop of huur
airoh@live.nl
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vanaf 75 tot 120 m²

• 3 tot 4 appartementen
•vanaf
Prijzen
75 tot vanaf
120 m² 5 155.000
5 240.000
v.o.n.
• tot
Prijzen
vanaf € 155.000
tot € 240.000 v.o.n.
jeroendevriesarchitecten.nl
jeroendevriesarchitecten.nl
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Residence Parisien

Uniek als u bent, heeft u met dit project

uw
woonwensen met levendigheid
sfeer van Amsterdam.
•en
8 VERKOCHT
• •Nieuw:
6 2-kamerappartementen
Nieuw:
6 2-kamer app. vanaf
€ 89.000
v.o.n.
5v.a.
89.000
v.o.n.
• 14 appartementen v.a. 37 tot 96 m²
• 14 app. v.a. 37 tot 96 m²
vanaf € 77.800 tot € 182.400 v.o.n.
5 77.800vanaf
v.o.n.
• vanaf
2 bedrijfsruimtes
31 tot 42 m²
• 2 bedrijfsruimtes, 31 en 42 m²
HELENUSSTRAAT € 58.900 tot € 79.800
little-amsterdam.nl
little-amsterdam.nl
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Little Amsterdam
realiseren
met de levendigheid
en sfeer
Little Amsterdam
| realiseer
van de Amsterdamse grachtengordel.
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ondernemer een unieke kans:
producten.

‘shop-in-shop’
• een
20 VERKOCHT,
6 ONDER voor
OPTIE uw
• •
3232
marktplaatsen shop-units
marktplaatsen shopvan 12 tot 20 m2, € 33.000 v.o.n.
units
van 12 tot 20 m²,
• 8 horeca units: nog 3 te koop,
5
33.000
v.o.n.
€ 47.400
v.o.n.
• 8 horeca units: nog 3 te
homerusmarkt.nl
koop, 5 47.400 v.o.n.
homerusmarkt.nl
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appartementen vanaf
€ 59.000
v.o.n.
5vanaf
101.000
v.o.n.
renesmitarchitecten.nl

Residence Airoh | in het hart van
Homeruskwartier Centrum wordt
volop gebouwd aan Residence Airoh.
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1

49

Appartementen met riante balkons op het zuiden, uitmet riante balkons op het zuiden, uitzicht op het Homeruspark. Er is
zicht
op hetdakterras
Homeruspark.
Gezamenlijk
een
gezamenlijk
en een
dakterras
algemene
algemene
ruimteen
voor
de bewoners.
• •
1010
appartementen
vanaf
67,9m
m2
2
app. vanaf
67,9
• Prijzen vanaf € 126.500 v.o.n.
5
•
Prijzen
vanaf
126.500
olof.architect@gmail.com
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1 Ik bouw
een
woonwerkvilla
Kavel te koop
Campus
Homerus
combineert
het trendy loftwonen
Het
ontwerpAlmere
van Nieuw| Almere
bevindt
het
bevindt
zich zich
aanaan
dede
Campus
Homerus
Nieuw
| combineert
Woonmilieus
Legenda HKC
Legenda
2 het
Ik bouw
een herenhuis alle voorzieningen dicht
Kavelbij
te koop,
met
campusprincipe:
noordzijde
van hetvan
Homeruspark.
N
trendy
loftwonen
met
het
campusprinnoordzijde
het
Homeruspark.
1 Ik bouw een woonwerkvilla
Kavel te koop
3 Ik bouw een grachtenhuis
met de financiële regeling IbbA (+)
elkaar.
Klienschaligheid
en flexibiliteit van wonenook
en/of
2 Ik bouw een herenhuis
Kavel te koop,
4 Ik bouw
cipe:
allevrijstaand
voorzieningen
dicht bij Kavel in optie
• 18 appartementen
werken is in de lofts en shops mogelijk.
• 18 appartementen
3 Ik bouw een grachtenhuis
5 Ik bouw smal ook met de financiële regeling IbbA (+)Kavel is verkocht
elkaar. Kleinschaligheid.
vanaf
totm²
100 m²
vanaf
45 45
tot 100
4 Ik bouw vrijstaand
Kavel in optie
6 Ik bouw een stadshuis
Ikbouwmijnwinkel/horeca
• 3•commerciële
/ bedrijfs-/ bedrijfsWonen
werken
3 commerciële
Kijk voor een volledig overzicht
5 Ik bouwvan
smal
is verkochtin de
7 Ik bouwen/of
klein Kavel
• lofts
258 urban
van
38inmogelijk.
tot
44 m²
van van
45 tot45
95 tot
m² 95 m²
6 Ik bouw een stadshuis
Ikbouwmijnwinkel/horeca
Ik en
bouwlofts
betaalbaar
Almere,
IbbA
Parkeren eigen terrein ruimten
shops
is
ruimten
de verschillende bouwinitiatieven
bij
het
• NOG
TE KOOP
• Prijs appartementen
7 Ik bouw
klein
9 Ik 1
bouw
een bungalow
Openbaar groen en bomen
5
•
25
urban
lofts
van
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tot
•
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vanaf
89.500
8 Ik bouw betaalbaar in Almere, •IbbA
Parkeren
terrein
10 Ik van
bouw€een
onderneming
Busbaan
Prijs
87.500
tot €eigen
95.000
vanaf € 89.500 tot
aanbod op Homeruskwartier
Centrum:
5 87.500
5 209.000
44
vanaf
9 Ik bouw een bungalow
Openbaar
groen en bomen
11 m²
Ik bouw
duurzaam
v.o.n.
€tot
209.000
v.o.n. v.o.n.
Pampushout
* Beschikbaar voor buurtinitiatieven
10 Ik bouw een onderneming
Busbaan
12
Ik
bouw
een
houten
huis
ikbouwmet.nl
nieuwalmere.nl
ikbouwmet.nl
nieuwalmere.nl

ikbouwmijnhuisinalmere.nl/hkc
11 Ik bouw duurzaam
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12 Ik bouw een houten huis
13 Ik bouw een huis
januari
14 Ik 2013
bouw een tuinderswoning
15 Ik bouw in mijn tuin
16 Ik bouw een parkvilla
17 Ik bouw in het groene erf, IbbA
18 Ik bouw twee- of drie-in-een-rij
19 Ik bouw met riet

13
14
15
16
17
18
19

*

Legenda Homeruspark
Beschikbaar voor buurtinitiatieven
Ik bouw een huis
Zwarte
Ik bouw een tuinderswoning
Legenda
Homeruspark
Ruwe
Ik bouw in mijn tuin
Grauwe abeel
Zwarte
Haagbeuk
Ik bouw een parkvilla
Zomereik Gewone es
Ik bouw in hetRuwe
groene erf, IbbA
Wilg
Grove den
Ik bouw twee-Haagbeuk
of drie-in-een-rij
Grootbladige
linde
Gewone es
Hondenuitlaatplaats
Ik bouw met riet
Hollandse iep
Grove den
Hondenuitlaatplaats

Pampushout

Grauwe abeel
Zomereik
Wilg
Grootbladige linde
Hollandse iep
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Kleinschalig, dichtbij en samen
een heel ruim aanbod
Aan de Odinstraat in het Homeruskwartier vind je drie praktijken: Huisartsenpraktijk Homerus, Art Fysio en Oefentherapeut
Mensendieck. Ze bieden alledrie het voordeel van de kleine
praktijk in de wijk en tegelijkertijd een ruim aanbod, omdat zij
naast elkaar zijn gevestigd en nauw samenwerken.

Huisartsenpraktijk Homerus
Velen hebben de weg al gevonden naar de
jonge, ondernemende huisartsen Wendy
van den Broeck en Jørgen Harthoorn. In
2012 verwelkomden zij de 1000e patiënt.
Jørgen: “We wonen en werken beiden al jaren in Almere, hebben dus een
band met de stad en goede kennis van
het zorgnetwerk. Voor Poort hebben we
gekozen omdat we het leuk vinden om
in een jonge, zich ontwikkelende wijk
te werken. We vinden het belangrijk een

goede band op te bouwen met de patiënten en persoonlijke zorg te leveren, laagdrempelig, maar wel volgens de hoogste
standaard en de laatste richtlijnen”.
Wendy: “Sinds begin dit jaar zijn we
ook Travel Doctor Almere. We deden
voorheen al reizigersadvisering voor
onze eigen patiënten, nu kunnen ook
mensen die niet bij ons zijn ingeschreven bij ons terecht voor een compleet en
persoonlijk reisadvies. Daarnaast kunnen ook handige reisartikelen worden
aangeschaft, zoals een klamboe, Deet en
ORS. Maak dus zeker even een afspraak
als je een reis naar exotische oorden in
de planning hebt staan!”.
Art Fysio
Zeven jaar geleden openden fysiotherapeuten Remko Bijlsma en Evert Timmerman de Art Fysio vestiging in Almere
Parkwijk. De praktijk werd in 2011 uitgebreid met een tweede vestiging in Almere Poort. De keuze voor Almere Poort
was snel gemaakt: een mooie praktijk in

een nieuwe wijk, met alle ruimte en alle
kansen om iets nieuws op te bouwen.
Je kunt hier terecht voor alle behandelingen op het gebied van fysiotherapie
en manuele therapie. Art Fysio heeft bovendien een aantal unieke behandeltechnieken in huis:
• Behandeling van het carpaal tunnel
syndroom, waardoor operatie vaak niet
meer nodig is.
• Shockwave therapie voor chronische
pijnklachten, ook bij mensen thuis.
• Echografie, voor het stellen van een
duidelijke diagnose.
Behandeling is ook in de avonduren
mogelijk en er zijn geen wachtlijsten. Er
is een goede samenwerking met de buren – Huisartsenpraktijk Homerus – wat
prettig is voor patiënten.
Oefentherapeut Mensendieck
Esther Kuipers begon in 2009 haar praktijk aan huis als één van de eerste zorgverleners in Poort. Nu de praktijk is gegroeid, werkt zij samen met Art Fysio op
hun locatie.
Esther: “Als Mensendieck therapeut
maak ik mensen bewust van hun verkeerde houding en bewegingsgewoonten
en leer ik ze om zelf een goede houding
aan te nemen. Hierdoor verminderen lichamelijke klachten zoals rug-, nek- en
schouderklachten. Ik ben gespecialiseerd
in het behandelen van bekkenklachten
tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Naast mijn praktijk geef ik iedere
maandagavond zwangerschapscursus in
buurtcentrum Amerika”.
Redactie n

PERSOONLIJKE ZORG
VINDT U IN IN HET
HOMERUSKWARTIER
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Fysiotherapie en
manuele therapie

Huisartsenpraktijk
Homerus

Odinstraat 7
Tel: 036 - 536 90 67
www.artfysio.nl

Odinstraat 1-5
Tel: 036 - 539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
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Oefentherapeut
Mensendieck
Odinstraat 7
Tel: 036 - 785 11 62
www.oefentherapiealmerepoort.nl

nie u w in p o o r t

In januari opende Tandheelkundig Centrum Poseidon zijn deuren
in het Ithaka complex aan de Poseidonsingel in Homeruskwartier.
Monika Osiewicz en Piotr Betker willen er in de toekomst alle
tandheelkundige disciplines onder één dak aanbieden.

Ambitieus jong koppel start
Tandheelkundig Centrum

Monika is een toegewijde tandarts en
haar partner Piotr is werkzaam als tandprotheticus. Zij bundelen hun krachten
door een allround Tandheelkundig Centrum te starten. In de toekomst zullen andere tandheelkundige disciplines aan het
jonge team worden toegevoegd. Hiermee
wordt de patiënten optimale zorg geboden. Almere Poort is een uitstekende locatie voor een moderne praktijk met de
nieuwste technologieën.
Monika: “Onze filosofie is dat goede
tandheelkundige zorg meer omvat dan
alleen het repareren van tanden en kiezen. Aan iedere tand zit immers een persoon vast. Wij geloven in een brede, alomvattende aanpak waarin persoonlijke
aandacht, verbetering van mondhygiëne,
herstel van functie en esthetiek centraal
staan.
Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van angstpatiënten en kinderen. Het

lukt me vrijwel altijd om ze op hun gemak te stellen en te behandelen. Zo kwam
er in de vorige praktijk waar ik werkzaam
was eens een jongeman van 27 jaar die
vroeg om een kunstgebit, zodat hij voorgoed van de kiespijn en de tandarts verlost zou zijn. Na vijf behandelingen had
hij weer een gezond gebit en huilend van
geluk verliet hij de praktijk.
Heb je wél een kunstgebit nodig, dan
ben je bij Piotr in goede handen. Hij begeleidt je van het begin tot het plaatsen
en bespreekt met jou al je persoonlijke
wensen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 75% vanuit de basisverzekering.
Wij declareren de kosten direct bij je
zorgverzekeraar.
Twee jaar geleden zijn we vanuit
Noorderplassen naar Homeruskwartier
verhuisd. Na de geboorte van ons tweede
kind in juli vorig jaar heb ik mijn baan
opgezegd en nu was ik klaar voor een
nieuwe uitdaging. Maar dan wel als eigen baas en dicht bij huis. We zijn nu
vier weken open en ik vind het heerlijk
om volgens mijn eigen inzichten te werken met een superteam.
Er is op dit moment nog voldoende
plaats voor nieuwe inschrijvingen. Ik

verwacht dat het best hard zal lopen,
omdat mensen voor een fijne tandarts
bereid zijn verder te kijken dan hun eigen wijk.
Het eerste consult is altijd een kennismaking. Verschillende assistenten,
een mondhygiënist en een preventieassistent zijn sinds het begin bij ons
werkzaam. Later hopen we het aanbod
uit te kunnen breiden met bijvoorbeeld
orthodontie, implantologie, endodontologie en gnathologie. Vooral de laatste
twee doen misschien je wenkbrauwen
fronsen – een endodontoloog houdt zich
bezig met complexe wortelkanaalbehandelingen en een gnatholoog richt zich op
de diagnose en behandeling van pijn en
problemen bij het kauwen”.
redactie n

fotografie: Rick Ronda
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woning is robuust en delicaat tegelijkertijd. Ruwe bolster, blanke pit, maar onmiskenbaar één vrucht”.

foto’s: Maarten Feenstra

Tuinhuis in Homeruskwartier
krijgt architectuurbijdrage
Zo’n twee jaar geleden begon de zoektocht van Jasper Nieuwenhuizen en Godfrey Marange, toen nog woonachtig in Amsterdam, naar een nieuwe woning. Aanvankelijk binnen de
stadsgrenzen van Amsterdam. “Onbetaalbaar!” Uiteindelijk
kochten zij een kavel in Homeruskwartier het buurtje ‘Ik bouw
in mijn tuin’. Ze bouwden daar een woning, inderdaad met
een riante tuin, die, in de woorden van supervisor Art Zaaijer
“waanzinnig” is. De bewoners werd begin december de architectuurbijdrage, à raison van e5.000, toegekend.
De woning is ontworpen door Ellen Stoffer van Eco-Mission in samenspraak met
de opdrachtgevers. Het technisch tekenwerk is van Pieter Hoogendoorn van
Eco-Draft te Almere Poort.
Eenheid in veelheid
Wat de woning volgens Zaaijer zo bijzonder maakt, is de samenhang tussen
het ex- en interieur. “De buitenkant is
sober, ruw, zelfs wat bonkig, en wordt
gekenmerkt door de eenvoud van de
gebruikte materialen: stucwerk voor de

26 I POORTNIEUWS

wanden, onbehandeld hout voor de veranda en de dakranden. Maar als je binnenkomt, word je overweldigd door de
warmte waarmee dezelfde materialen
zijn gebruikt. Wat van buiten nog stoer
lijkt, is van binnen juist heel gevoelig en
fijnzinnig. Als je in de slaapkamer staat
en de diagonaal volgt tot in de hoek van
de keuken, ervaar je de rijkdom, de riantheid van de woning. Eigenlijk begrijp je
de woning pas als je weer buiten staat,
en over je schouder terugkijkt. Dan zie
je dat er sprake is van samenhang; de

Architectuurbijdrage
De architectuurbijdrage is een initiatief
van de gemeente Almere, bedoeld om
bijzondere architectuur in Homeruskwartier Oost (uitgifte 2009) te stimuleren.
“Maar”, stelt wethouder Adri Duivesteijn,
die de prijs officieel uitreikte, “dat is eigenlijk niet nodig. Het interessante is dat
wij achteraf belonen wat we vooraf willen stimuleren, waaruit blijkt dat de keuze om ánders te bouwen, om een icoon
te willen neerzetten, autonoom is. Veel
zelfbouwers willen de wereld per definitie naar hun hand zetten. Dat zie je hier
ook, in deze woning die je eigenlijk het
beste kunt omschrijven als ‘omgekeerde
vinex’; waar vinex-woningen van buiten
uitbundig en van binnen sober zijn – ik
noem het dikwijls gevelarchitectuur – is
hier precies het omgekeerde het geval.
Met het grote verschil dat hier, in tegenstelling tot de vinex, sprake is van een
unieke, authentieke woning”.
n
In Homeruskwartier Oost (uitgifte
2009) wordt bijzondere architectuur
beloond met een gemeentelijke bijdrage van 9 5.000. Als een bewoner
denkt dat zijn woning voor deze bijdrage in aanmerking komt, kan hij
dit aanvragen via een formulier dat
bij de Kavelwinkel is te verkrijgen.
Voorwaarde is dat er met de bouw
is gestart. De gemeentelijke stedenbouwkundige supervisor oordeelt of
het woningontwerp in aanmerking
komt voor een bijdrage. Van de twintig architectuurbijdragen die beschikbaar zijn, zijn er al tien uitgereikt.

o nde r nemen

Koppel runt succesvol bedrijf
Taxsupport sinds 12,5 jaar
Belastingconsulenten Mirjam Smeels en Toni Zechner verhuisden twee en een half jaar geleden van Amsterdam naar Almere
Poort. Hun eigen bedrijf verhuisde mee en ook de klanten komen nu met veel plezier naar het Homeruskwartier.

Mirjam Smeels laat me binnen in haar
woning, waarvan de eerste verdieping is
ingericht als kantoor. Haar man en zakenpartner Toni Zechner werkt tijdelijk
vanaf één verdieping hoger. Mirjam:
“Hij moet herstellen van een knieoperatie. Dus we hebben het feestje voor het
12,5 jarig bestaan van ons bedrijf ook
maar even uitgesteld. Maar het werk
gaat gewoon door. Vooral maart is een
piekmaand voor ons, dan moeten de belasting jaaropgaven worden gedaan. We
werken dan zeven dagen per week.
Amsterdammer
Ik ben een echte Amsterdammer. We
woonden in het stadsdeel West, dat toen
nog De Baarsjes heette, en hadden ons
kantoor aan de overkant van de straat.
Toen we ons bedrijf net waren gestart,
kreeg ik de kans om wethouder te worden. Deze heb ik met beide handen aangepakt. Het meeste werk voor Taxsupport
kwam dus op Toni’s schouders terecht.
In de weekenden sprong ik bij. Na zeven

jaar wethouderschap wilde ik fulltime
aan de slag voor ons eigen bedrijf. We
gingen op zoek naar een nieuwe woonen werkruimte en keken rond in Almere.
Onze keus viel op Almere Poort, vanwege de bereikbaarheid. Onze Amsterdamse
klanten bezoeken ons nu hier. Ze zijn blij
dat ze niet door de drukke stad hoeven te
rijden en gratis kunnen parkeren.
Flexibele markt
Wij doen de gehele boekhouding en alle
soorten belastingaangiften voor bedrijven en particulieren. Onze klanten zijn
met name kleine bedrijven, zoals taalinstituten en klussenbedrijven. Dit is een
leuke, flexibele markt. Voor mezelf werken spreekt me meer aan dan de starheid
van een loondienstconstructie. Ik vind
het ook heerlijk om vanuit huis te werken. Het is wel moeilijk om je werk los
te laten. Voordat je het weet, zit je ook
’s avonds en in het weekend te werken.
We worden vaak ’s avonds laat nog gebeld. Maar dat hoort erbij, vind ik.

Pionieren
Ons huis aan de Neptunussingel werd
casco opgeleverd in juli 2010. Als eerste
hebben we ervoor gezorgd dat het bedrijf
kon draaien. Daar zaten we dan. Aan een
oude tafel. De lopende dossiers in een
verhuisdoos, de telefoon op de grond.
Twee maanden later waren we zover dat
we de eerste klanten konden ontvangen.
Hoewel ik de levendigheid nog een
beetje mis, voel ik me goed thuis in Almere Poort. We doen ook gewoon onze
boodschappen hier, maken gebruik van
de horeca en van andere faciliteiten die
er zijn. Zoals het Dierenziekenhuis, waar
we onlangs met onze Jack Russell terriër
moesten zijn. De hond zorgt er natuurlijk
voor dat we een paar keer per dag door
de buurt wandelen. Zo leer je je buurt en
haar bewoners goed kennen.
Signaleringsfunctie
Ik ben lid van het intermediair panel van
de belastingdienst. Hiermee heb ik een
signaleringsfunctie. Ik kan suggesties ter
verbetering onder de aandacht brengen.
Het is fijn om iets in beweging te kunnen
zetten. Verder ben ik penningmeester bij
Stichting Avanti Almere, het kennis- en
debatcentrum. In een nieuwe stad met
veel diversiteit is een platform als dit
onontbeerlijk.
Als laatste wil ik nog even kwijt dat we
ruimte hebben voor nieuwe klanten. We
zijn flexibel, van alles is bespreekbaar
en veel is mogelijk. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprek”.
redactie n

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

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

foto: Linda Sitvast

Heb je interesse om een paar keer gratis en natuurlijk vrijblijvend mee te trainen? Stuur dan een mail naar info@allvo.eu, wij kijken d

redactie n
Heren1 in actie in de Topsporthal
een groep die bij je past! Wil je eerst nog wat meer informatie? Kom dan een keer langs en vraag naar een van de bestuursle den om
Cees op dinsdag en Anita of Marion op woensdag!

Met ongeveer 400 leden is Allvo de grootste volleybalvereniging van Almere. Er wordt getraind in het moderne
VC Allvo Topsportcentrum in Almere Poort, waar op vrijdagavond
ook competiTopsportcentrum
Almere
Pierre
de
Coubertinlaan
7
tiewedstrijden worden gespeeld. Het eerste herenteam staat
1362 LA Almere
op dit moment bovenaan in de regiodivisie enwww.allvo.eu
is de trots
van de
— info@allvo.eu
club. Maar ook voor recreatief volleybal kun je bij Allvo terecht.
Er zijn teams op allerlei niveaus en voor iedereen vanaf zes jaar.
Marion de Jong is bestuurslid van Allvo
en speelt zelf al dertig jaar bij de club, die
door de jaren heen een paar naamsveranderingen heeft ondergaan. Marion: “De
vereniging is opgericht als Alstavo ’81.
Later gingen we op in Omniworld en
sinds vier jaar heten we Allvo. Het is heel
prettig om te trainen in het Topsportcentrum dat van alle gemakken is voorzien.
Op dinsdag en woensdag hebben we
maar liefst zes velden ter beschikking.
Competitiewedstrijden worden op vrijdagavond in Poort gespeeld en op zaterdag in Waterwijk. Minivolleybal bieden
we ook in Stedenwijk. In de zomer organiseren we iedere woensdag beachvolleybaltoernooien op het strand bij het Lido,
waarbij iedere Almeerder mag aanhaken.
Houd onze website in de gaten.
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Volleybal is voor alle leeftijden en alle
niveaus. Vanaf zes jaar kunnen kinderen
meespelen bij minivolleybal en vanaf
twaalf jaar bij de jeugd. Naast diverse
seniorenteams is er ook een zitvolleybalteam. Dit is een gemengde groep met
zowel valide als invalide spelers en speelsters. Zij spelen een landelijke competitie.
We streven ernaar om onze eigen
jeugd op te leiden en door te laten stromen naar de diverse niveaus binnen de
club. Het eerste herenteam staat op dit
moment bovenaan in de regiodivisie en
zij zijn voor veel jongens toch wel hét
grote voorbeeld om naar toe te werken.
Dames 1 speelt nu promotieklasse en
heeft het daar niet al te makkelijk, maar
er staat een jong team met veel uitdaging om te handhaven in deze klasse!

it’’ s al
it’s all volleyball!
VC Allvo
Topsportcentrum Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere
www.allvo.eu
info@allvo.eu

welzijn

Mensen wonen, werken en leven in Almere Poort. Ze groeien
op, gaan naar school en worden ouder. Iedereen heeft in zijn
leven wel eens extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld door
gezondheidsproblemen of geldproblemen. Of omdat het thuis
even niet zo lekker gaat. De gemeente krijgt de wettelijke taak
om veel soorten ondersteuning aan Almeerders te organiseren.
Die taak wordt nu nog deels uitgevoerd door het rijk.

Transitie Sociaal Domein en
praktijkwerkplaats in Poort
Hulp slimmer en overzichtelijker
We willen de hulp aan Almeerders slimmer en overzichtelijker inrichten. We
starten hiermee in Almere Poort in de
vorm van een experiment: de praktijkwerkplaats. De afgelopen maanden
hebben we tijdens bijeenkomsten gezamenlijk met inwoners van de wijk en
professionals nagedacht over een goede
aanpak in de wijk. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat mensen gemakkelijk de
hulp vinden die ze nodig hebben? Hoe
kunnen vrijwilligers, mantelzorgers en
professionals nog beter samenwerken?
En hoe kunnen de inwoners van Almere
Poort nog meer voor elkaar betekenen?
In het plaatje hieronder proberen we uit
te leggen hoe deze nieuwe manier van
werken er uit komt te zien.
Het netwerk toegelicht
Het gezin – het huishouden – staat voor
ons centraal. Om het gezin heen staat
een sociaal netwerk, bijvoorbeeld: familie, vrienden, collega’s, buren, etc.
In eerste instantie gaan wij er vanuit dat bij een hulpvraag eerst gekeken
wordt of er hulp mogelijk is vanuit het
sociale netwerk. Een voorbeeld. Je moeder heeft een gebroken been en hierdoor
is zij niet mobiel. Haar sociale netwerk
helpt haar met boodschappen doen, koken, de was doen, schoonmaken...
Als de hulpvraag niet beantwoord kan
worden door het sociale netwerk, dan is
daar de wijkwerker. De wijkwerker is in
de wijk aanwezig, je kunt bij hem of haar
terecht met je vraag om ondersteuning.
Bijvoorbeeld als je eenzaam bent, als je

schuldenproblematiek hebt in verband
met werkloosheid of als je een vraag
hebt bij het opvoeden van je kind.
Samen met de wijkwerker stel je een
plan op. Afhankelijk van de zwaarte van
je probleem, zal de wijkwerker je verder
begeleiden of doorverwijzen naar een
gezinsbegeleider of persoonlijk begeleider. Mensen die specialistische kennis in huis hebben om je voor een wat
langere periode te kunnen begeleiden.
Mocht de hulpverlening onverhoopt niet
goed lopen, dan is er in uiterste nood de
brandpunt-functionaris die ingezet kan
worden om zaken weer snel goed op de
rails te krijgen.
Wat heeft de wijk nodig
Natuurlijk zijn we niet helemaal vanaf
nul gestart. Er zijn al genoeg mooie initiatieven en projecten in de wijk die we
willen behouden en die we erbij willen

aan laten sluiten. Een paar voorbeelden.
De Kookclub Almere Poort komt eens per
maand bij elkaar om gezamenlijk te koken. En er is een actiegroep van bewoners die zich bezighoudt met de inrichting van het Cascadepark.
Hoe gaat het verder
De komende weken gaan we starten met
het schrijven van een concreet plan voor
de praktijkwerkplaats, dit doen we samen
met een aantal organisaties en inwoners
die er enthousiast aan mee werken. Wanneer de bewoners van Poort iets van de
veranderingen zullen gaan merken is
nog niet precies bekend, maar de eerste
stappen worden in de komende maanden
verwacht. We zullen u over enige tijd
weer op deze plek ‘bijpraten’.
Michelle van de Ven n
mrvdven@almere.nl
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Een laagdrempelige bibliotheek waar alle buurtbewoners boeken kunnen lenen. Rick Blondel heeft hier maandenlang naartoe gewerkt. En het resultaat mag er zijn. Er kunnen al boeken
geleend worden, maar de officiële opening volgt nog.

Rick Blondel start bibliotheek
in buurtcentrum Amerika

Rick Blondel is voor sommigen geen onbekende. Hij woont zelfstandig in een
woning van Triade aan de Polenstraat
in het Europakwartier. Eerder initieerde
hij koffieochtenden in de VIP-Lounge in
het kader van ‘Talent in de buurt’. Ook
bezoekt hij regelmatig scholen om jongeren kennis te laten maken met hoe het
is om een beperking te hebben. Rick: “Er
is een tekort aan mensen in de zorg. Ik
hoop dat sommige jongeren ervoor zullen kiezen om de zorg in te gaan, nadat
ze met mij kennis hebben gemaakt. Wat
ik probeer, is de afstand tussen mensen
met en mensen zonder een beperking
kleiner te maken. Door te laten zien dat
ik eigenlijk ook heel gewoon ben en dat
je met mij kunt lachen”.
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De bibliotheek is een initiatief van De
Schoor. Triade zorgde voor de match
met Rick. De Schoor biedt de ruimte in
het buurtcentrum en een vrijwilliger,
die Rick in de opstartfase bijstaat. Dit is
Diana van Es. De Gemeente vergoedt de
onkosten vanuit het wijkbudget.
Diana: “Ik help Rick op dinsdagen met
het opzetten van de bibliotheek. Ik was
al erg actief als vrijwilligster rondom het
buurtcentrum, maar dit is weer iets anders. Het geeft me veel voldoening”.
Rick koos zorgvuldig de boekenkasten
uit van de website van Ikea. En Diana
haalde ze op en monteerde ze, samen met
een paar andere vrijwilligers. Rick: “De
boeken hebben we gekregen. Ze staan er
nu in op alfabetische volgorde op naam
van de schrijver. De kinderboeken staan
apart. Op dinsdag en woensdag kunnen
mensen boeken komen lenen. Het principe is heel simpel: je levert een boek in
en neemt er eentje mee. Zo blijven er altijd voldoende boeken en is het niet no-

dig om bij te houden welk boek met wie
meegaat. Je hoeft ook niet lid te worden,
het is gratis.
Je kunt aan de bar een kopje koffie of
thee halen als je dat wilt. Ik ben ook van
plan om hier voorlees-activiteiten op te
gaan zetten. Bijvoorbeeld scholieren die
voorlezen aan peuters. Zelf heb ik er als
kind ook veel plezier aan beleefd om
voorgelezen te worden. Mijn zus en ik
werden vroeger thuis door onze ouders
veel voorgelezen uit bijvoorbeeld Pinkeltje. Ik hoop dat de buurtbewoners lekker
aan het lezen zullen gaan en ik verheug
me al op de gezellige bedrijvigheid in de
bibliotheek”.
Redactie n

Openingstijden bibliotheek:
dinsdag en woensdag
10.00-12.00 uur
12.30-15.00 uur

z o r gscala

Verloskundigenpraktijk Poort
ervaring maakt het verschil!
Je zwangerschap is een heel speciale periode. Je wilt verzekerd zijn van de best
mogelijke zorg – voor jou, je kind en je
partner. De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Poort begeleiden jou
en je partner graag bij de zwangerschap,
de bevalling en een goede start daarna.
Verloskundigenpraktijk Poort is ooit
begonnen als solopraktijk en is nu uitgegroeid tot een praktijk met zeven verloskundigen. In Almere Poort houden vier
verloskundigen spreekuur in gezondheidscentrum Vizier en huisartsenpraktijk Homerus. Dit zijn Marieke, Annelies,
Pauline en Sonja. De andere drie verloskundigen uit het team houden spreekuur
in andere delen van Almere en zijn de
achterwacht voor de verloskundigen uit
Poort.
Wat kenmerkt onze verloskundigenpraktijk:
• In het team werken meerdere zeer ervaren verloskundigen.
• Onze verloskundigen zijn echte coaches met een grote betrokkenheid.
• Wij organiseren twee keer per maand
het populaire ‘Mamacafé’ bij Espressobar Heilig Boontje. De ideale ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders

waar tal van interessante onderwerpen
aan bod komen.
• Wij kennen het uitgebreide aanbod
van zwangerschapscursussen en adviseren je graag welke cursus goed bij
jou past.
• Wij hebben veel ervaring met verschillende manieren van bevallen, zoals de
badbevalling.
• Wij zijn directe collega’s van de huisartsen en de medewerkers van het consultatiebureau (JGZ) in Vizier. Overleggen gaat daarom snel en makkelijk. Jij
als cliënt profiteert daarvan.
• In het team werken twee verloskundigen die ook een echo-opleiding hebben afgerond en echo-uitslagen met je
kunnen bespreken.
Nieuw! Kinderwensspreekuur
Ben je nog niet zwanger maar wil je wel
graag zwanger worden? Kom dan langs
voor een uitgebreid consult. Je krijgt
hier voorlichting over een gezonde levensstijl, gezonde voeding en vitamines en medicijngebruik voor en tijdens
de zwangerschap. Ook wordt gekeken in
hoeverre erfelijke ziektes in de familie
van invloed kunnen zijn op het kind.
Team Verloskundigenpraktijk Poort 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
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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v o o r zieningen in alme r e p o o r t

Voorzieningen in Almere Poort
ond e r w ijs
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

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

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

Groenhorst Almere
groen: vmbo bl kl gl hgl en mbo
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl
info@groenhorstalmere.nl

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

middelbaar beroepsonderwijs
Groenhorst Almere
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl
info@groenhorstalmere.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partou
• Columbuseiland
Marco Poloroute 56
• Koning Eik
Nederlandhof 5
• Merlijn
Marco Poloroute 60
• Schateiland
Slowakijehof 1
• Theaterkater
Nederlandhof 3
(020) 398 61 11
www.partou.nl
klantvan@partou.nl

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

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

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

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

dierenartsen

diëtisten

Kinderkwartier Villa Toon

Dierenziekenhuis Almere

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

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

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

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

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

OVERIGE ZORG
fysiotherapeuten
ART Fysio

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

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

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
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
(036) 532 11 22
www.fysiomere.nl
info@fysiomere.nl

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

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

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

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

Tandmere
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
(036) 2222 333
www.tandmere.nl

mensendieck oefentherapie
Oefentherapie Almere Poort
oefentherapie Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL Almere
(036) 785 11 62
www.oefentherapiealmerepoort.nl
info@oefentherapiealmerepoort.nl

Dietistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
0320-239 223
www.simplfood.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

CORE Health Solutions
thought field therapy, tai chi qigong
Nederlandstraat 87, 1363 DB Almere
06-524 513 67
info@corehealthsolutions.nl
www.corehealthsolutions.nl

De Caleidoscoop

lichaamstherapie

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

Bowen Almere

Jungiaans Atelier

Roald Amundsenstraat 29
1363 KH Almere
(036) 785 01 18
www.bowenalmere.nl
info@bowenalmere.nl

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

logopedie

Praktijk voor 				
Gestaltpsychotherapie Almere

Logopedie.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

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

Logopedie Flevoland		
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
(036) 549 93 27
info@logoflevo.nl
www.logoflevo.nl

PsyColor
psychologie en coaching, jeugd en gezin
David Livingstonestraat 113, 1363 LC Almere
036 - 841 73 32
info@psycolor.nl
www.psycolor.nl
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verloskundigen

WONEN

Verloskundigenpraktijk 		
Almere Poort

woonvormen

Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere
(036) 545 43 90
06-543 401 26
verloskunde.almerepoort@
zorggroep-almere.nl

Het Kwartier

Verloskundigenpraktijk 		
De Eerste Stap
• Poseidonsingel 41 (Ithaka)
1363 TR Almere
• Poortkliniek, Beneluxlaan 573,
1363 BJ Almere
(036) 532 11 22
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundigedeeerstestap.nl

diversen
Massage Almere Poort
ontspannende en sportmassage,
reiki en helende reis
Jupitersingel 18, 1363 VP Almere
06-18247196
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Nathalie Jansen
helingtherapie, massage en ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG Almere
06-133 986 70
www.praktijknathaliejansen.nl
praktijknathaliejansen@gmail.com

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

woonlocatie voor mensen met hersenletsel
of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB Almere
tel. (036) 536 93 90
www.interaktcontour.nl
info@interaktcontour.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conchita Hair Fantasy
Europalaan 803, 1363 BM Almere
(036) 537 70 77

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

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

Hairstudio Downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ Almere
06-144 294 82
www.hairstudiodowntown.nl

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

La Belle

Dionysusstraat 8 | 1363 TN Almere Poort | 06-423 163 99 | www.brazilianwaxandnails.com
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hairstyling & visagie, dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH Almere
(036) 848 55 50
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Medely’s Haarmode

Total Bodycare

Stichting Sloeproeien Almere

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

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

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

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

sport

recreatie

Venus

Volleybalclub Allvo

Buurtcentrum Amerika

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

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

Basketbalvereniging 			
Almere Pioneers

Viplounge

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

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

VRIJE TIJD

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

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

Brazilian Wax and Nails
Dionysusstraat 8, 1363 TN Almere
06-423 163 99
www.brazilianwaxandnails.com

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 (Ithaka), 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

Maziar Teakwondo
Teakwondo lessen
voor kinderen en volwassenen
in buurtcentrum Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

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

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

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

educatief
KindercASLa
Dettifosspad 7, 1363 BZ Almere
(036) 536 97 80
voor rondleidingen en activiteiten zie:
www.kindercasla.nl
info@kindercasla.nl

Tendens Studio’s
Danslessen voor kinderen
in buurtcentrum Amerika		
www.tendensstudios.com
contact@tendensstudios.com

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

• zwemles in kleine groepjes v.a. 4 jaar
• korte wachttijden
• lesgeld E 34,50 per maand
• baby- en peuterzwemmen
• aquarobics

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

Tevens
turbocursussen voor
B en C diploma!

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

Aquayara Muziekwijk
Operetteweg 102 • 1323 VE Almere
036-540 92 37 • www.aquayara.nl
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kunst
Atelier de Verwondering
schilder- en tekenlessen, kinderen en volw.
Abel Tasmanstraat 37, 1363 KB Almere
(036) 533 00 95
06-185 360 58
www.atelierdeverwondering.nl

De Dikke Dames.nl
kunstbeleving, creatieve workshops
Centaurenstraat 8, 1363 TC Almere
(036) 537 59 08
www.dedikkedames.nl
info@dedikkedames.nl

Ikska media & design

Heilig Boontje Espressobar

grafisch ontwerp, drukwerk en web
Hongarijehof 35, 1363 CC Almere
06-255 84 054
www.ikska.nl
info@ikska.nl

Beneluxlaan 614, 1363 BJ Almere
06-246 758 56 / 06-551 784 58
www.heiligboontje.com
info@heiligboontje.com		

Hikari
Studio Breedveld
uitgeverij
MediaPlaza, Katernstraat 11
1321 NC Almere
(036) 537 47 92
www.suzanbreedveld.nl
info@studiobreedveld.nl

HORECA

SERVICES
belastingen en administratie
Freecon Almere
Poseidonsingel 46 (Ithaka), 1363 TR Almere
(036) 711 28 52
www.freeconalmere.nl
info@freeconalmere.nl

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

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

websites en webshops
Denemarkenstraat 76, 1363 DD Almere
www.fishtankmedia.nl
info@fishtankmedia.nl

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

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

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

Cafetaria Juma

Rincón Mexicano

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

Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM Almere
(036) 841 61 94

Fishtank Media

Jawa City

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

Cafetaria De Heerlijkheid

Chiang Mai ThaiFood2Go

grafische vormgeving

Japanse specialiteiten, take away
Slowakijeplaats 2, 1363 BC Almere
(036) 841 31 83
www.sushi-hikari.nl

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

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

Roti Centrum De Poort
Thorstraat 3 (Ithaka), 1363 WM Almere
(036) 536 94 65
		

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

Suri-Java

de boer illustraties
logo’s
picto’s
prenten
cartoons
karakters
kleurplaten
plattegrond
www.deboerillustraties.nl
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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

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 		
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w ink e ls
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

JRK Fietsenwinkel

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

reparatie, occasions & nieuwe fietsen
Poseidonsingel 37 (Ithaka)
1363 TR Almere
(036) 848 92 60 / 06-473 144 40
				

Crazy Beads

Klondyke Boeken

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

LaLoods

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

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

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

Neonweg 172, 1326 AE Almere
www.laloods.nl

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

Poortkids
kinderkledingzaak en webshop
Abel Tasmanstraat 101, 1363 KB Almere
www.poortkids.com, info@poortkids.com

BANK

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

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

Drukwerk nodig?

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

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
KNO Artsen Poortkliniek

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
036 - 546 50 01

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!
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Op het moment dat ik dit schrijf
vallen de sneeuwvlokken nog
uit de hemel. Van achter het
glas, heerlijk warm, is het
prachtig. Alles is bedekt met
een zachte witte deken. Zo romantisch. Even flitst de ellende,
die drie centimeter sneeuw met zich meebrengt, door
mijn hoofd. Uren in de file, treinen die niet rijden,
auto’s die van de weg slippen en diverse botbreuken
van alle valpartijen. Onze eigen orthopeed in Poort
dr. Ibo van der Haven heeft het er maar druk mee.
Ik ben altijd doodsbang achter het stuur met dit
weer en slaak een diepe zucht van verlichting als ik,
en mijn auto, heelhuids op onze bestemming aankomen. Hoe doen ze dat toch allemaal in Rusland,
waar de sneeuw meters hoog ligt?
Op mijn spreekuur is het een komen en gaan van
patiënten met (buik)griep en verkoudheden. Koorts,
hoesten, loopneus, braken, diarree en beroerd. Ik
denk dat er een epidemie is. Het is frustrerend dat
ik er niks aan kan doen behalve adviezen geven.
Veel drinken, vitamine C, paracetamol en neusspray
gebruiken. Mensen mogen ook niet meer ziek zijn.
Vroeger paste oma op en kon je even uitschakelen, je
bed in. Nu moet je dóór – de kinderen wegbrengen,
werken, koken. Er is geen vangnet. Dan is elke dag
ziek er één teveel. Dat begrijp ik wel. Zittend achter
mijn computer kijk ik af en toe naar de bank, waar
mijn eigen kruimeltje ligt tussen zakdoekjes en met
een emmer binnen handbereik.
Zieke kinderen gaan me extra aan het hart. Zo verkouden dat ze niet kunnen ademen, hoesten als een
oude man die rookt en huilen tot diep in de nacht
van de oorpijn. Niet alleen is het zielig, het is ook
erg uitputtend. Continu antibiotica is ook niet goed.
Soms moeten kinderen buisjes in hun oren. Ik ben
dan ook heel blij dat dr. Van Hemert, een heel bekwame en kindvriendelijke KNO-arts, ons team komt
versterken in Poort.
Ik dwaal af. Ik had het over romantiek. Het is bijna
Valentijnsdag. Eigenlijk bizar dat er zo’n dag bestaat,
maar stiekem geniet ik ervan. Bloemen, chocola en
huilen bij een romantische film. Uit nieuwsgierigheid kocht ik het boek ‘Vijftig tinten grijs’, best gelezen vrouwenboek van 2012, in de verwachting romantiek te treffen. Maar nee hoor, geen liefde, maar
pure erotiek. Van zweepjes tot handboeien. En hoe
slecht geschreven ook, ik kon het niet wegleggen.
Ik ben begonnen aan deel 2, natuurlijk alléén maar
omdat ik wil weten hoe het verhaal verder gaat. Misschien gaat deel 3 over de praktische toepassing…
Sharda Das, huisarts n

Hoe maak je je eigen mini-icedome...

IJsbaan in de maak, met zeilen in
de weer.

De tuinslangen er op.

Onze vrienden van Knipscheer
helpen een handje.

En dat gaat een stuk sneller dan
met de tuinslang!

Onze junior-ijsmeester Willem.

Nog een paar nachtjes vriezen en
dan kan er worden geschaatst!

Wij laten ons niet kisten door een
beetje sneeuw!

IJsmeesters schrobben en boenen
de baan met heet water.

En dan is het zover!

Kampvuurtje, stokbroodje,
groentesoepje, glühweintje...

...en natuurlijk warme chocolademelk! Heerlijk op zo’n koude dag.

Ter afsluiting: discoschaatsen!

@ cupidohof 2013

Sport-bso
Bij de sport-bso, geleid door gedi
plomeerde sportleraren, werden de
eerste lessen weerbaarheidstraining
gegeven, in echte judopakken.
Shetlanders
Romana en Pebbles zijn echte
maatjes geworden. Pebbles wordt
nu ‘zadelmak’ gemaakt. Nog even
en de kinderen kunnen onder begeleiding op haar rijden.

kleinschalige opvang
van maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 19.00 uur
verse warme maaltijd
aan gezellige tafel
is inbegrepen
professionele leidsters
die gecoacht worden
door een pedagoge
knusse mini-babygroep
met max. acht baby’s
in eigen gebouw
grote buitenspeelruimte
met een hooiberg met
rondom leuke dieren
weide met shetlanders die
verzorgd mogen worden
groente en fruit kweken
in een eigen moestuin

Zomerkamp
We gaan deze zomer met de
bso-kinderen op een leuke locatie
in Nederland een midweek op
vakantie. Samen met de kinderen
willen we eind februari vaststellen
wat voor soort kamp het moet
worden. Uiteraard gaat dat onder
leiding van onze bso-leid(st)ers.
Het wordt vast hartstikke leuk!
Zwemles
We verkennen samen met
Van Rheenen Sport de mogelijkheden om zwemles aan te bieden
aan kinderen van de dagopvang
en bso. Zwemles voor de kleintjes
is heel belangrijk. Vaak is zwemles
voor ouders moeilijk te organiseren
en daarom zoeken we naar een
goede formule die zowel voor de
ouders als voor het kindercentrum
werkbaar is.

sport-bso onder leiding van
gediplomeerde sportleraren

KinderCentrumAlmere

zomerkamp voor
bso-kinderen

Mercuriusstraat 1
1363 ZB Almere Poort
(036) 841 95 85
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