
kijk gauw 

voorin voor 

de 12 leuke 

coupons!

Hoi!

Hier is weer onze  

KindercASLa pagina

in PoortNieuws! 

Leuk om te lezen!

En natuurlijk nog leuker om naar KindercASLa toe te komen!

kOm jE oP oNs fEeStJe ?
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Check onze website voor de oplossing!
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KindercASLa

vOeL jE vRiJ, vOeL jE gEzOnD!

In de meivakantie zijn veel kinderen 

vrij en gezond bezig geweest bij 

KindercASLa, o.a. met het maken van 

gezonde cruesli (foto). KindercASLa 

steunt met deze activiteiten de Kika 

Bouw, het Prinses Maxima Centrum.

KINDERCASLA.NL
kInDeRfEeStJe

sChOoLbEzOeK

Het KindercASLa KidsEvent op 9 juni wordt ook empowered door:
Kidsproof,  Vrienden van het Cascadepark, Hockeyloges, De Schoor, De Kleine Wereld & Gooody Fooods.
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Kom met je vrienden, vriendinnen, familie en met veel zin! 

Lopend, �etsend, met de bus (lijn 4 vanuit Almere Centrum) 

of met de trein naar het nieuwe Almere Poort Station (en dan 

nog een klein stukje lopen).

Kom naar het KindercASLa KidsEvent 

in het Cascadepark in Almere Poort!

Een feestelijk programma met muziek, dans, 

spelletjes, workshops, optocht en veel weetjes!

WWW.KINDERCASLA.NL

oNzE rOnDlEiDiNgEn vErNiEuWd

We zijn jarig en daarom hebben voor jullie 

de rondleiding helemaal verfrist én een 

feestprijs gegeven: voor maar 

€ 2,50 p.p. krijg je een rondleiding in 

KindercASLa op zondag 

(boek via onze website!). 

OnTdEk ‘t KiNdErCaSlA!

pReMiErE: vIrTuElE tOuR!Vanaf 9 juni is KindercASLa ook met een virtuele tour 

te bezoeken. Met heel speciale Google fototechnieken 

heeft fotograaf Rolf Elstrodt alle (geheime) hoekjes 

gefotografeerd. Kijk op de website en speel ook het spel!
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kInDeRcAsLa pAgInA

Speciaal voor onze verjaardag 

bieden wij korting op onze 

vernieuwde Kinderfeestjes 

en de Schoolbezoeken. Boek 

nu via onze site en je krijgt 

25% korting!! (geldig tot 

        1 juli 2013)

fEeStAaNbIeDiNgEn!

Mail je 4 antwoorden naar info@kindercasla.nl en win een leuke prijs!
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KindercASLa

Kijk voor alle informatie op de KiNdErCaSlA pAgInA in het 
midden van dit blad. Of op www.kindercasla.nl natuurlijk.
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Is jouw huis ’t mooiste huis van Poort?
Doe mee en maak kans op een geldcheque!
Bekijk de bijgevoegde raamposter of de website.

Openhuizenroute, woonmarkt, rondleiding Homeruspark, 
Poortjes Markt, Poort Podium en nog veel meer.
Zie pag. 18-19 voor meer informatie over het Poort Festival.
Kijk op pag. 28-29 voor bijzondere nieuwe kavels.

www.almere-poort.nl/poortfestival
036-533 83 83

zaterdag 8 juni11.00 - 17.00 uurHomeruspleinAlmere Poort



praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

• sabaaydi massage

• voetreflexologie

• oorkaarstherapie

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

eerste behandeling 50% korting

E 7,50

kennismakingsbehandeling
en huidanalyse

huidanalyse, gezichtsreiniging, 
masker, crème en proefmonster
afgestemd op jouw huidtype

1§ 5 korting 
op uw eerste 

knipbeurt

wij gebruiken als enige 

salon in Flevoland 

natuurlijke producten 

van Fuente

E 1

1 sundae ijsje 
naar keuze
voor

BSO
Kinderopvang

eerste maand 

gratis opvang! 
BeeKidzzZ... 
Speelparadijs
Kinderdagverblijf en  
naschoolse opvang

Afhaal Mexicaan 

1 gratis portie

quesadilla’s

bij maaltijd

voor dames en kinderen

AAnbieding:

model knippen, stylen, 

epileren wenkbrauwen 

en bovenlippen 

bij inlevering van 

deze coupon voor E 20

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

Dezelfde prijzen als in de winkel
Maandag t/m Zaterdag: van 08:00 tot 19:00 uur, Zondag: van 10:00 uur tot 18:uur.

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

Heel IJBURG en ALMERE POORT bezorgen 
GRATIS !!!

Vandaag besteld morgen in huis

www.versmarktshop.nl
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Bij een bestelling boven € 20,- 
Betaal online met IDEAL en of CONTANT

Dezelfde prijzen als in de winkel
Maandag t/m Zaterdag: van 08:00 tot 19:00 uur, Zondag: van 10:00 uur tot 18:uur.

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

Heel IJBURG en ALMERE POORT bezorgen 
GRATIS !!!
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bij inlevering van deze 
coupon ontvangt u 
bij ons 10% korting op 
uw boodschappen.

portret voor 1 t/m 6 personen

meerdere opstellingen mogelijk

inclusief afdruk 20 x 30 cm

van E 75

voor E 45

grafische vormgeving naar keuze:

• logo

• visitekaartje

• flyer

• advertentie E 50 E 50

Plaatsing van 

uw coupon in de 

volgende uitgave 

van PoortNieuws

kijk gauw 

voorin voor 

de 12 leuke 

coupons!
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KindercASLa

vOeL jE vRiJ, vOeL jE gEzOnD!

In de meivakantie zijn veel kinderen 

vrij en gezond bezig geweest bij 

KindercASLa, o.a. met het maken van 

gezonde cruesli (foto). KindercASLa 

steunt met deze activiteiten de Kika 

Bouw, het Prinses Maxima Centrum.

KINDERCASLA.NL

kInDeRfEeStJe

sChOoLbEzOeK

Het KindercASLa KidsEvent op 9 juni wordt ook empowered door:

Kidsproof,  Vrienden van het Cascadepark, Hockeyloges, De Schoor, De Kleine Wereld & Gooody Fooods.
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Lopend, �etsend, met de bus (lijn
 4 vanuit Almere Centrum) 

of met de trein naar het nieuwe Almere Poort Station (en dan 

nog een klein stukje lopen).

Kom naar het KindercASLa KidsEvent 

in het Cascadepark in Almere Poort!

Een feestelijk programma met muziek, dans, 

spelletjes, workshops, optocht en veel weetjes!

WWW.KINDERCASLA.NL

oNzE rOnDlEiDiNgEn vErNiEuWd

We zijn jarig e
n daarom hebben voor jullie 

de rondleiding helemaal verfrist é
n een 

feestprijs gegeven: voor maar 

€ 2,50 p.p. krijg je een rondleiding in 

KindercASLa op zondag 

(boek via onze website!). 

OnTdEk ‘t KiNdErCaSlA!

pReMiErE: vIrTuElE tOuR!
Vanaf 9 juni is KindercASLa ook met een virtuele tour te bezoeken. Met heel speciale Google fototechnieken heeft fotograaf Rolf Elstrodt alle (geheime) hoekjes gefotografeerd. Kijk op de website en speel ook het spel!
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Speciaal voor onze verjaardag 

bieden wij korting op onze 

vernieuwde Kinderfeestjes 

en de Schoolbezoeken. Boek 

nu via onze site en je krijgt 

25% korting!! (geldig tot 

        1 juli 2013)

fEeStAaNbIeDiNgEn!

Mail je 4 antwoorden naar 
info@kindercasla.nl en 

win een leuke prijs!
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Heilig Boontje Espressobar

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

Koffie om mee te nemen vanaf 7.00 uur ‘s ochtends op doordeweekse dagen

Vrijdagavond tot 23.00 uur open om het weekend te beginnen

Regelmatig gezellige avonden,proeverijen en workshops, houd de agenda op de website in de gaten!

Je kunt de bar of een gedeelte huren om zelf een feestje of receptie te organiseren. Vraag naar de mogelijkheden

Heilig Boontje EspressoBus of mobiele bar voor Events

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

Openingstijden 

maandag tot en met donderdag 07.00 tot 17.00

vrijdag    07.00 tot 23.30
zaterdag    gesloten of besloten

Lazy Sunday    10.00 tot 17.00

Beneluxlaan 614 (hoek Duitslandstraat, naast Medimere)

1363 BJ Almere Poort

www.heiligboontje.com | info@heiligboontje.com | theiligboontje@twitter
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praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

Lokistraat 30

1363 WG Almere Poort

06-133 986 70

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

praktijknathaliejansen@gmail.com

www.praktijknathaliejansen.nl

Poseidonsingel 136

info@beauty-licious.nl

1363 TR Almere

www.beauty-licious.nl

06-476 946 55
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Argonweg 52 | 1362 AC Almere Poort

036 - 549 81 71 | www.cy-style.nl

niet geldig in combinatie met andere acties

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
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BSO
Kinderopvang

BeeKidzzZ... Speelparadijs
Duitslandstraat 108

1363 BG Almere Poort
036-536 93 92

www.beekidzzz.nl 
info@beekidzzz.nlg
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Afhaal Mexicaan 
& Catering

Xenonstraat 88, 1362 CH Almere Poort
06-520 444 72

www.rinconmexicano.nl
rinconmexicano@hotmail.nl

voor dames en kinderen

balderstraat 19

1363 WH Almere Poort

06-841 549 62

06-426 103 54

036-848 55 50

www.labellehairstyling-visagiepoort.nlg
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Bij een bestelling boven € 20,- 
Betaal online met IDEAL en of CONTANT

Dezelfde prijzen als in de winkel
Maandag t/m Zaterdag: van 08:00 tot 19:00 uur, Zondag: van 10:00 uur tot 18:uur.

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

Heel IJBURG en ALMERE POORT bezorgen 
GRATIS !!!

Vandaag besteld morgen in huis

www.versmarktshop.nl
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Bij een bestelling boven € 20,- 
Betaal online met IDEAL en of CONTANT

Dezelfde prijzen als in de winkel
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europalaan 838 • 1363 bM Almere Poort
036-536 99 99 • www.versmarktshop.nl

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

Voor uw dagelijkse verse groente, 
fruit en levensmiddelen.
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Fotostudio 87 | 06 - 284 85 126
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

neem contact op voor info
of voor een afspraak.
Vermeld dat het om 
Poortnieuws6 actie gaat.
breng deze coupon mee 
naar de afspraak.

036-537 47 92

06-45 45 62 65

info@studiobreedveld.nl

www.suzanbreedveld .n l
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KindercASLa

vOeL jE vRiJ, vOeL jE gEzOnD!

In de meivakantie zijn veel kinderen 

vrij en gezond bezig geweest bij 

KindercASLa, o.a. met het maken van 

gezonde cruesli (foto). KindercASLa 

steunt met deze activiteiten de Kika 

Bouw, het Prinses Maxima Centrum.

KINDERCASLA.NL

kInDeRfEeStJe

sChOoLbEzOeK

Het KindercASLa KidsEvent op 9 juni wordt ook empowered door:

Kidsproof,  Vrienden van het Cascadepark, Hockeyloges, De Schoor, De Kleine Wereld & Gooody Fooods.
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Lopend, �etsend, met de bus (lijn
 4 vanuit Almere Centrum) 

of met de trein naar het nieuwe Almere Poort Station (en dan 

nog een klein stukje lopen).

Kom naar het KindercASLa KidsEvent 

in het Cascadepark in Almere Poort!

Een feestelijk programma met muziek, dans, 

spelletjes, workshops, optocht en veel weetjes!

WWW.KINDERCASLA.NL
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n daarom hebben voor jullie 

de rondleiding helemaal verfrist é
n een 

feestprijs gegeven: voor maar 

€ 2,50 p.p. krijg je een rondleiding in 

KindercASLa op zondag 

(boek via onze website!). 

OnTdEk ‘t KiNdErCaSlA!

pReMiErE: vIrTuElE tOuR!
Vanaf 9 juni is KindercASLa ook met een virtuele tour te bezoeken. Met heel speciale Google fototechnieken heeft fotograaf Rolf Elstrodt alle (geheime) hoekjes gefotografeerd. Kijk op de website en speel ook het spel!
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prijs excl. btw

reserveren t/m 27-09-2013

bij info@studiobreedveld.nl
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Complete avond uit
Een herkansing voor wie het vorig jaar 
gemist heeft. En een buitenkans voor wie 
het graag nog een keer mee wil maken. 
Locatietheatervoorstelling HaRT van Vis 
à Vis is meer dan een voorstelling, het 
is een complete avond uit. Voorafgaand 
aan de voorstelling kun je op het terrein 
heerlijk eten bij restaurant ‘La Pou-Bel-
le’, en na de voorstelling kun je gezellig 
nagenieten bij de vuurton of één van de 
houtkachels en vuurkorven. Op zondag 
is het net andersom. Dan is er een mid-
dagvoorstelling en kun je na de voorstel-
ling in het restaurant terecht. 

De spelers vinden het leuk om na de 
voorstelling in contact te komen met 

het publiek. Ik spreek Anne Katic (Vara) 
en Wouter van Oord (Milo) en merk dat 
hun personages in het theaterstuk niet 
zo verschillen van de werkelijkheid. 
Wouter: “De rol van liefdeskoppel gaat 
ons eigenlijk heel natuurlijk af. Sinds 
het eind van het vorige seizoen zijn we 
ook in het echt een stel. We hebben een 
huisje gevonden in Weesp, lekker dicht-
bij dus. Met de komst van het nieuwe 
treinstation zijn de mogelijkheden om 
naar het Almeerder Strand te komen uit-
gebreid. De pret begint eigenlijk al bij de 
reis hier naar toe”. Anne: “Leuk om te 
vermelden is dat we ook een rol hadden 
bij de opening van station Almere Poort. 
We hebben een speciale openingshande-

ling verricht bij de liefdespoort, met de 
nodige special effects”.

Achter de schermen
Wouter en Anne nemen me mee voor 
een rondleiding achter de schermen en 
Wouter vertelt intussen verder. “Voordat 
we HaRT gingen spelen, hebben we een 
kijkje genomen bij de echte recycling-
perrons van Almere. Hierdoor hebben 
we de beleving zo echt mogelijk kunnen 
maken. We hebben de medewerkers uit-
genodigd om onze voorstelling te komen 
zien en ze vonden het erg leuk. Er was 
veel herkenning. Hetzelfde hebben we 
gedaan met bewoners van het asielzoe-
kerscentrum in Almere”. 

Wegens groot succes speelt Vis à Vis voor het 
tweede seizoen ’HaRT’ op Almeerder Strand

c u l T u u r

in de winter stonden het decor, de tribune en de loods er een beetje triest en verlaten bij. Maar 

inmiddels is alles helemaal opgepoetst, gesmeerd, getest en opnieuw geschilderd. de voltallige 

achtkoppige cast van vorig jaar is terug en na een periode van repetities zijn de voorstellingen 

op 15 mei weer begonnen. Opnieuw kunnen twee maanden lang 750 mensen per dag genieten 

van een geweldige avond uit!
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Anne: “Ik ben zelf half Kroatisch. De 
mensen die nu in het asielzoekerscentrum 
wonen zijn van andere nationaliteiten. 
Maar het is ook hun verhaal. Het nie-
mandsland waar ze in verkeren, de wens 
om te trouwen met een Nederlander, maar 
dan wel uit liefde, en zo deel te kunnen 
gaan nemen aan de maatschappij.

Gniffelend publiek
In een paar scènes wordt Kroatisch ge-
sproken. Als ik iemand in het publiek 
hoor gniffelen, weet ik dat deze per-
soon de taal verstaat. De gemiddelde 
Nederlander is niet zo bekend met de 
Balkanlanden, terwijl we best een grote 
gemeenschap zijn. In de voorstelling la-
ten we iets zien over onze cultuur. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de accordeon-
muziek, die verbindt de Kroatische en de 
Nederlandse cultuur”.

Wouter vertelt me dat er tijdens de 
voorstelling maar liefst zeven mensen 
achter de coulissen meewerken aan de 
techniek. “Het is een groot terrein. Voor 
het publiek lijkt alles automatisch te 
werken, maar in werkelijkheid staan er 
mensen uit het zicht aan hendels te trek-
ken en dergelijke. Zij krijgen een seintje 
van degene die achter het publiek zit en 
goed zicht heeft op wat er op het toneel 
gebeurt. De timing moet precies kloppen. 
Luiken gaan open en dicht. Ondertussen 
lopen wij tussen de scènes door ach-
terom, moeten ons pijlsnel omkleden en 
niet schrikken als we een konijn of een 
muskusrat tegenkomen in de catacom-
ben van het decor”.

Vijf trouwjurken
Anne: “Ik heb vijf trouwjurken om in te 
spelen, maar ze zijn niet allemaal even 
praktisch. En voor de waterscène moeten 
we ons in een wetsuit wurmen. Geluk-
kig zijn er warme douches op het terrein. 
Tijdens de voorstelling gaan we hele-
maal op in het spel en maakt het niet uit 
dat we vuil en nat worden, maar daarna 
verlang je wel naar een douche”.

We zijn aangekomen bij het wagen-
park. In de voorstelling komen verschil-
lende typen voertuigen voor. Wouter: 
“Het technisch team heeft er voor ge-
zorgd dat de voertuigen allemaal goed 
werken, zodat alles tijdens de voorstel-
lingen gesmeerd loopt. Het publiek ziet 
dat er tijdens de voorstelling een BMW 
wordt gesloopt, maar is dat wel zo? Mis-
schien is het een truc!”

ter: “De gele hijskraan, die we al sinds 
de vorige voorstelling, Silo8, gebruiken, 
torent ver boven het terrein uit en is 
echt een herkenningspunt. Volgend jaar 
gaan we verhuizen naar een klein stukje 
verderop. Er zal een ‘moving day’ geor-
ganiseerd worden. En dan gaan we daar 
werken aan een nieuwe voorstelling. We 
houden het nog even spannend”.

redactie n

Bofkonten
Op mijn vraag of de spelers zich ver-
bonden voelen met Almere Poort re-
ageert Anne: “We komen uit de wijde 
omgeving en trekken publiek uit het hele 
land. Maar we vinden het super dat ook 
mensen uit Almere Poort nieuwsgierig 
zijn naar onze voorstelling. Eigenlijk 
weten ze niet hoezeer ze het treffen met 
een uniek spektakel van landelijk ni-
veau! En natuurlijk maken wij op onze 
beurt dankbaar gebruik van de Albert 
Heijn en ook kunnen we bij drogisterij 
Meeuwsen accessoires vinden die we op 
het laatste moment nog missen”. Wou-

Nagenieten na de voorstelling, bij de TRASH-tree die van PET-flessen is gemaakt

AcTie SPeciAAl vOOR de 

BURen UiT AlmeRe POORT:

Bezoek HaRT met 0 7,50 korting! 

Actiecode: POORTnieUWSHART

Kijk op www.voorstellinghart.nl 

bij ‘kaartverkoop’.

Geldig t/m 30 juni 2013 
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Sfeer en ruimte
De buitenkant van de Europaschool heb 
ik vaak gezien, vanaf de Europalaan, 
achter het enige kunstwerk dat Almere 
Poort rijk is. Het gebouw grenst direct 
aan kinderopvang Uk en het plein heeft 
de beslotenheid van een hof. Op zoek 
naar directrice Yneke Boorsma loop ik 
voor het eerst het schoolgebouw binnen. 
Mij vallen direct de rust en de ruimte op. 
De school telt momenteel zo’n 150 leer-
lingen, verdeeld over zes groepen, terwijl 
het gebouw capaciteit heeft voor zeker 
het dubbele aantal. Is deze school een ju-
weel dat nog ontdekt moet worden? Yne-
ke: “Dat de groei hier minder explosief is 
dan bij de scholen in het Columbuskwar-
tier, komt puur doordat er in het Europa-

kwartier minder eengezinswoningen ge-
bouwd zijn. Daarbij komt dat we vooral 
een buurtschool willen zijn en ons niet 
specifiek richten op het aantrekken van 
leerlingen uit de wijde omgeving. Maar 
bewoners en toekomstige bewoners van 
Almere Poort mogen best weten dat hier 
een school staat met ruimte voor groei, 
geen parkeerproblemen, gedegen onder-
wijs en een leuk theaterprofiel!”.

Eerste lichting
Yneke heeft veel ervaring met lesgeven 
en met directietaken op basisscholen van 
de Almeerse Scholen Groep (ASG). Zij 
hoorde eind jaren tachtig bij de eerste 
lichting Pabo-studenten. Het was toen 
heel moeilijk om aan een baan te komen. 

Vanuit Groningen kwam zij naar Almere, 
waar vanwege de groei van de stad wél 
vacatures in het onderwijs waren. Spijt 
van de verhuizing naar Almere heeft zij 
nooit gehad. Yneke: “Almere was voor 
mij een unieke kans om aan de slag te 
kunnen in mijn vak. Het was bijzonder 
om de bouw van de verschillende wij-
ken van Almere mee te maken en mee te 
werken aan de start van nieuwe scholen. 
Ook nu weer in Almere Poort. 

Wel heb ik gemerkt dat ik om de zes à 
zeven jaar aan een nieuwe uitdaging toe 
ben. Daarvoor krijg ik binnen de vijftig 
basisscholen van de ASG alle ruimte. Ik 
heb door de jaren heen op diverse scho-
len en aan alle groepen les gegeven en 
vond het allemaal even leuk – elke leef-
tijdsfase van de leerlingen heeft zijn ei-
gen charmes. Op een gegeven moment 
ben ik op de school waar ik toen werkte 
intern begeleider geworden en daarna het 
management ingerold. In eerste instantie 
als adjunct-directrice, maar al gauw op 
een ‘eigen’ school”. Het vergt enige erva-
ring om een school uit de polderklei op 
te trekken en tot een succes te brengen. 
Vandaar dat de keus op Yneke viel voor 
het opstarten van de Europaschool.

Basisvaardigheden
Op de Europaschool staan de basis-
vaardigheden taal en rekenen centraal. 
Yneke: “Wij vinden het belangrijk dat 
de kinderen met deze basisvaardigheden 
goede resultaten behalen zodat ze zich 
ook op andere gebieden optimaal kun-
nen ontwikkelen. Om ons onderwijspro-
gramma goed inhoud en vorm te geven, 
gebruiken we moderne lesmethodes, die 
hun waarde in de praktijk inmiddels goed 
hebben bewezen. Ook heeft elke groep 
een digitaal schoolbord. Hiermee worden 
de lessen veel interactiever vormgegeven 
waardoor de kinderen op hun eigen ma-
nier van leren worden aangesproken. De 
één door te kijken, de ander door te luis-
teren en weer een ander door te doen”. 

Naast de basisvakken zijn er natuurlijk 
ook de zaakvakken: aardrijkskunde, ge-
schiedenis, biologie, techniek en verkeer. 
Sportlessen worden door een vakleer-
kracht gegeven in de inpandige gymzaal.

Op de Europaschool wordt het leren 
gecombineerd met expressievakken

B A S I S o n D E r w I j S

Ruim drie jaar geleden betrok de europaschool haar eigen 

schoolgebouw aan de nederlandhof in het europakwartier. Het 

gebouw ademt de sfeer van een moderne klassieke school. dit 

past precies bij het onderwijs dat er gegeven wordt. er is veel 

aandacht voor taal en rekenen, in een klassikale setting en met 

moderne middelen. daarnaast heeft de school een theaterpro-

fiel. de combinatie van leren en expressievakken wordt door 

de leerlingen heel positief ontvangen.
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Samenwerken
Op de Europaschool wordt klassikaal les 
gegeven in de eigen jaargroep, maar de 
tafels staan wel in groepjes. Yneke: “Er 
wordt veel gewerkt met samenwerkings-
opdrachten. Hierdoor leren kinderen be-
spreken en samenwerken. Het trekt ze 
naar een hoger plan. 

In groep 5 beginnen de kinderen al met 
het houden van spreekbeurten en boek-
presentaties. Op deze manier raken ze 
vertrouwd met het spreken voor een groep 
en het geven en ontvangen van feedback. 
We willen de kinderen handvatten geven 
voor een geslaagde toekomst.

Elke ochtend sta ik bij de deur en groet 
de kinderen en hun ouders. We hechten 
veel waarde aan goede omgangsvormen”.

Theaterprofiel
Yneke: “Een goede balans tussen in-
spanning en ontspanning is belangrijk. 
Daarom heeft theater een belangrijke rol 
in ons schoolprogramma. Muziek, dans 
en drama krijgen de aandacht. Maar ook 
theaterzaken die meer achter de scher-
men plaatsvinden. Denk hierbij aan het 
maken van decors en kostuums en be-
diening van licht en geluid. Voor dit pro-
gramma-aanbod werken we samen met 
het Arte College, de middelbare school  
met kunst- en cultuurprofiel, die op een 
steenworp afstand van onze school ligt.

Op de Europaschool wordt veel gezon-
gen. Net als met de spreekbeurten zijn 
leerlingen eraan gewend en kennen geen 
gêne. Voor de theatermiddagen op school 
werken per keer twee groepen samen aan 
één geïntegreerde voorstelling. Ook was 

er begin dit jaar een project, ‘Kunst in de 
school’, dat is afgesloten met een Kids 
Open Podium. Dit werd georganiseerd 
vanuit het Open Podium Almere (OPA).

Betrokken bij de buurt
We zijn erg betrokken bij de buurt. Naast 
de samenwerking met het Arte College, 
ondernemen we ook veel met kinder-
opvang Uk en met Woonmere, een pro-
ject voor zelfstandig wonen van jon-

geren met een beperking. We waren bij 
de Boomplantdag in het Cascadepark, 
de opening van het Klokhuis en de in-
wijding van de grafittimuur. Ook bij de 
opening van het station waren we van 
de partij. De kleuters waren uitgedost als 
conducteurs en de andere groepen had-
den een flashmob voorbereid. Hiermee 
laten we zien dat we trots zijn op onze 
school en onze wijk”.

redactie n

Europaschool
Nederlandhof 3
1363 DC Almere
(036) 711 28 69

info@europaschool.asg-almere.nl
www.europaschool.asg-almere.nl

De basis 
voor een 
geslaagde 
toekomst
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B o u w E n

binnenkort kan in Homeruskwartier worden begonnen met de 

bouw van de Shiv Mandir, het hindoestaans cultureel centrum. 

Vorig jaar werd feestelijk de symbolische eerste paal geslagen. 

inmiddels zijn alle formaliteiten rond en is het wachten op het 

startsein. de oplevering is gepland in de eerste helft van 2014.

Wie goed heeft opgelet, weet dat de Shiv 
Mandir aan de Trojestraat in het cen-
trum van Homeruskwartier gebouwd 
wordt. Tot nu toe is er tegenover Cam-
pus Homerus niet veel meer te zien dan 
een houten paal en een bord. Maar bin-
nenkort kan er worden begonnen met de 
bouw en nog geen jaar later zal Home-
ruskwartier een heuse tempel rijk zijn. 
Wat kunnen we ons voorstellen bij een 
hindoeïstische tempel in het toekomstige 
bruisende centrum van de wijk?

Bezienswaardigheid
Kishoor Nanhoe van Stichting Brahm Ri-
shi Kaylaash Dhaam beantwoordt graag 
onze vragen. “Naar schatting telt Almere 
circa 21.000 Hindoestaanse inwoners. 
Onder hen leeft de wens om hier een 
cultureel centrum te bouwen, in navol-
ging van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. De functie van een gebouw als dit 
gaat veel verder dan alleen een tempel 

voor religieuze doeleinden. Om te begin-
nen wordt het, vanwege de bijzondere 
architectuur, een bezienswaardigheid. 

Het ontwerp is geïnspireerd op klas-
sieke Indiase tempelbouw. In de grote 
binnenruimte ontstaat een bijzondere 
sfeer door de daglichtinval via de ramen 
achter opengewerkt metselwerk. Als het 
buiten donker is, zorgt de verlichting 
van deze zaal voor een lantarenachtige 
uitstraling aan de buitenkant. Op deze 
manier krijgt de mandir een uitnodigend 
en vriendelijk karakter dat tussen de an-
dere gebouwen in de wijk past.

Ontmoetingsplaats
Het gebouw zal een ontmoetingsplaats 
zijn voor iedereen. Er komt een uitge-
breid programma van cursussen en work-
shops. Denk aan onderwerpen als taal, 
literatuur, yoga, dans, muziek en vegeta-
risch koken. Bovendien zal er plaats zijn 
voor opvang en begeleiding van mensen 

die hulp nodig hebben. We hopen veel 
jongeren aan te trekken, want zij zijn 
de toekomst en maken de stad levendig. 
Verder zal het mogelijk zijn om ruimte te 
huren voor bruiloften en bijeenkomsten. 
Volgelingen van andere hindoeïstische 
stromingen en andere religies mogen er 
diensten houden.

De gemeente heeft een ruime parkeer-
plaats naast de toekomstige Homerus-
markt toegewezen voor de bezoekers van 
de mandir. Door de bouwwijze en goede 
isolatie zal er geen sprake zijn van ge-
luidsoverlast voor omwonenden”.

Tolerantie
Het hindoeïsme is moeilijk samen te vat-
ten in een notendop. Het is de oudste 
nog levende religie ter wereld. Er zijn 
verscheidene heilige geschriften, waar-
van niet precies bekend is wanneer ze 
geschreven zijn. Er is geen sprake van 
een enkele hoofdstichter, zoals een pro-
feet. Het hindoeïsme kent veel stromin-
gen. Er zijn hindoes die in meerdere go-
den geloven en hindoes die in één god 
geloven – zij zien alle goden als facetten 
van de ene god. Een bij hindoes bekende 
metafoor is die van het hindoeïsme als 
stam van een boom, waar alle andere 
godsdiensten als bladeren aan groeien. 
Dit verklaart hun tolerantie ten aanzien 
van andersdenkenden.

Het hindoeïsme kent minstens even-
veel feesten als goden. Eén van de be-
kendste feesten is Holi, een uitbundig 
voorjaarsfeest, dat verband houdt met 
Vishnu. In de herfst wordt het lichtfeest 
Divali gevierd op de donkerste nacht van 
het jaar. De meest gebruikelijke manie-
ren van aanbidden zijn het zingen van 
gebeden of mantra’s, het doen van of-
feringen of het gebruiken van beelden.  
Erediensten vinden thuis plaats of in een 
tempel – binnenkort ook in de mooie 
Shiv Mandir in Almere Poort!

redactie n

website: www.kaylaash.com

Jan Bochmann Architecten
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Genieten in het CascadePark  
dat voor ons groeit en bloeit!
Langzaam maar zeker wordt het CascadePark groener, mooier 

en leuker. Het leukste is: de bewoners van Almere Poort maken 

er echt hun eigen park van. in samenwerking met de gemeen-

te coördineren de ‘Vrienden van het CascadePark’ de plannen, 

maar iedereen mag meedenken en vooral ook meedoen.

Koninginnedag
Net als in 2012 was het op 30 april weer 
een gezellige drukte rond KindercASLa. 
Ondanks de wat lage temperatuur ver-
kochten tientallen kinderen uit Poort op 
het grote plein hun oude speelgoed, ko-
ninklijke cupcakes en hamburgers van 
de barbecue. Of ze lakten de nagels van 
wie het maar wilde in vrolijk oranje, 
rood, wit en blauw. Er was zelfs een ge-
zin dat een mini-koningsspelen-circuit 
had uitgezet. De Schoor zorgde voor een 
springkussen, in de tent van Kiki Nous 
kon je je laten schminken, genieten van 
een heerlijke oranje suikerspin en een 
eierkoek versieren en ook de pony’s en 
geitjes van Kinder Centrum Almere vier-
den het feest mee.

Tulpenpracht
De lente begon laat dit jaar. In mei kwa-
men plotseling de tulpen boven de grond 
uit. Een paar plaatsen in het Cascade-
Park, met name langs de busbaan tussen 
Columbus- en Homeruskwartier en tus-
sen Duitsland- en Achillesstraat kleur-
den prachtig rood en geel. Een vrolijk 
gezicht. De bollen zijn het afgelopen na-
jaar door enkele buurtbewoners geplant 
en het resultaat mag er zijn. Wij zeggen: 
dit najaar weer, en op veel meer plekken 
in het park!

Moestuin-labyrint
Dit voorjaar is er hard gewerkt aan het 
moestuin-labyrint. Naast KindercASLa 
kun je straks verdwalen tussen de groen-
ten om uiteindelijk bij het middelpunt 
van het labyrint heerlijk onder een boom 
uit te rusten. KindercASLa gaat de ene 
helft van de moestuin voor een educatief 
programma gebruiken, de andere helft is 
voor de bewoners van Poort die hun ei-
gen groenten willen telen. Als alles goed 
gaat, worden de moestuinen in de loop 
van juni in gebruik genomen. Houd de 
websites, Twitter- of Facebookpagina’s 
van de Vrienden van het CascadePark en 
van KindercASLa in de gaten voor meer 
informatie.

Hondenspeelweide
De honden van Almere Poort krijgen een 
eigen speeltuin. Langs het spoor, tussen 
Osirispad en Polluxstraat, wordt op zon-
dagen in mei en juni gewerkt aan een 
hondenspeelweide. Daar kunnen de blaf-
fende viervoeters binnenkort heerlijk ra-
votten. Er zijn nog helpende handen no-
dig om de speelweide af te maken. Kijk 
op de website of de Facebookpagina van 
de Vrienden van het CascadePark, meld 
je aan en help mee om je eigen Cascade-
Park steeds mooier te maken.

Geert Hein van der Neut n

website: www.vriendenvanhetcascadepark.nl

facebook: /Vrienden-van-het-Cascadepark

twitter: @vCascadePark

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

Uw eetgelegenheid in Almere Poort waar u 
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.

Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en 
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid 
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie 

met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!

Heeft Almere Poort dan terrasjes? Jazeker! We testten met ple-

zier drie terrasjes in europakwartier en drie op het strand. Con-

clusie: je kunt in ons stadsdeel heerlijk van de zon genieten en 

ook de ambiance en de hapjes en drankjes mogen er zijn!

Terrasjes in Poort 
onder de loep genomen

panini’s, tosti’s of antipasti. Ook ontbij-
ten is mogelijk. Heilig Boontje schenkt 
tevens alcoholische dranken, zoals di-
verse wijnen en Peroni, Italiaans bier.

Cafetaria De Heerlijkheid
Europalaan 800
De Heerlijkheid is gelegen aan de zonni-
ge kant van de Europalaan en zodra het 
weer het toelaat, zijn er gasten te vinden 
aan de tafeltjes buiten. De Heerlijkheid 
is alle dagen open en is eigenlijk méér 
dan een cafetaria. Het biedt naast heer-
lijke friet, snacks en milkshakes een uit-

Heilig Boontje Espressobar
Beneluxlaan 614
Bij Heilig Boontje kun je de hele dag van 
de zon genieten. ’s Ochtends staat de zon 
op de zijde met de tafeltjes en al snel 
draait deze ook naar de loungebanken 
om de hoek. Je wordt buiten even harte-
lijk bediend als binnen en het is moeilijk 
kiezen. Naast de professionele espresso, 
cappuccino en andere koffievarianten – 
overigens ook lekkere icecoffee – is er 
een wisselend aanbod van zelfgebakken 
taart, muffins en scones. Liever hartig? 
Probeer dan de tortilla-chips met kaas, 

gebreid menu. Denk aan een satéschotel, 
salade met kip of een pannenkoek. De 
schotels en de belegde broodjes wor-
den geserveerd met verse groenten en 
fruit. Niet alleen de bediening, maar ook 
de prijzen zijn erg vriendelijk. En daar 
wordt onze portemonnee blij van.

De Broodjesbar
Duitslandstraat 1
Ook al zo’n mooi, licht pand op een hoek 
en met een fijn terras. We smeren ons 
nog eens goed in met zonnebrandcrème 
en testen vrolijk verder. De naam zegt 
het al, hier kun je terecht voor lekkere 
vers belegde broodjes die niet onder 
doen voor de befaamde broodjeszaken 
in Amsterdam. Wij hoeven niet naar de 
hoofdstad voor een lekker broodje ossen-
worst. Je kunt hier gewoon fijn lunchen 
zonder een fortuin kwijt te zijn. Laat 
eens per week je lunchtrommel thuis en 
schuif gezellig aan. Naast allerlei soor-
ten broodjes worden er ook uitsmijters, 
tosti’s, wraps, hamburgers en salades ge-
serveerd. Verder is er de soep van de dag. 
En huisgemaakte appeltaart voor bij de 
koffie of thee.
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HarborHouse
Marinaweg 4
Net als bij grote broer BoatHouse is het 
ook hier echt genieten! De sfeer, het uit-
zicht over het water, de service, en na-
tuurlijk de gerechten. HarborHouse laat 
zich het beste omschrijven als modern, 
tikje nautisch maar heeft zeker een war-
me en gezellige sfeer. Met evenveel aan-
dacht bekijken we vanaf het grote terras 
de bedrijvigheid in de jachthaven, als-
ook de vernieuwde menukaart. Het water 
loopt ons in de mond. Verse vis, gegrild 
vlees, een aantal kleine bites of juist ge-
woon een old-school hamburger en bij 
elk item een suggestie voor een heerlijk 
glas wijn.  Kortom; een fijne plek aan het 
water, ongecompliceerd en relaxed. Leuk 

om te weten: er is een kindermenu en er 
zijn speeltoestellen.

Poortdok
Ijmeerdijk 1a
Poortdok is een geweldige strandtent, 
pardon, strandrestaurant. Soms is het 
gehuurd door een besloten gezelschap – 
het is dan ook een officiële trouwlocatie 
– of ingebouwd door een festival op het 
strand. Maar een groot deel van het zo-
merseizoen kun je gewoon terecht op de 
loungebanken van Poortdok. Het strand 
is een heerlijke zandbak en het water no-
digt uit tot pootjebaden of een verfris-
sende duik. Krijg je trek, dan pak je de 
menukaart erbij. Ga je voor een broodje 
huisgemaakte tonijnsalade, lauwwarme 

geitenkaas of hete kip? Ook hier een kin-
dermenu en een dessertkaart. Met daarop 
een ijscoupe en homemade cheesecake 
met kersencoulis en ijs. Daarnaast is er 
een wisselend ‘dessert van de maand’.

Sail Today Beachclub
Ijmeerdijk 20
Het grootste catamaranstrand van Europa 
ligt in de kustzone van Almere Poort. 
Temidden van de botenbedrijvigheid staat 
een paviljoen, met zowel een terras bo-
ven alsook loungeplekken beneden in het 
zand met banken en fatboys. Van overal 
kijk je uit op het Markermeer. De trappen 
die naar het paviljoen leiden, fungeren bij 
wedstrijden als tribune.

redactie n
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Groenhorst Event 2013 
voor iedereen die van 
groen houdt! 

Op zaterdag 15 juni vindt op groenhorst Almere 

het groenhorst event plaats. Van 11.00 uur tot 

15.00 uur zijn er veel verschillende groene ac-

tiviteiten in en om de school. Wat denk je van 

een honden-behendigheidstest, roofvogels, een 

knuffelhoek, een safari naar de paddenpoel, een 

tomatenproeverij, je eigen mini-moestuin of een 

bloemversiering maken?

Een interactieve dag
Niet alleen laten MBO-deelnemers van 
Groenhorst Almere zien welke kennis 
en vaardigheden zij in huis hebben, ook 
krijgen maatschappelijke instellingen en 
bedrijven uit de ‘groene’ omgeving de 
ruimte om zich te profileren en advies en 
voorlichting te geven. Denk hierbij aan 
de Vogelbescherming, een hondentrim-
mer, de dierenpolitie, diverse dierenor-
ganisaties en Groei&Bloei.
 
De organisatie van het Groenhorst Event 
is in handen van MBO-deelnemers van 

verschillende opleidingen. Zij werken 
hiermee aan hun competenties en be-
wijzen deze in een zogeheten ‘Proeve 
van Bekwaamheid’, wat een onderdeel 
is van het afronden van de opleiding. 
Hierbij wordt gekeken of de deelnemer 
bekwaam is om dit onderdeel van zijn 
vak uit te oefenen.
 
Je leest het al: een actieve en interac-
tieve dag voor jong en oud, waarbij je 
kennis kunt maken en actief mee kunt 
doen met groene activiteiten!
 

Groenhorst Cup
Een dag voorafgaand aan het Groenhorst 
Event, op vrijdag 14 juni, vindt de strijd 
om de Groenhorst Cup plaats op het Al-
meersch Hippisch Centrum. Ook dit eve-
nement wordt georganiseerd door deel-
nemers, waarbij alle behaalde winst aan 
goed doel geschonken wordt. Vorig jaar 
werd er m 450,00 opgehaald voor Stich-
ting Dierenlot.
 
Elke deelnemer kan een officiële dres-
suurproef starten en rijdt voor prijzen en 
winstpunten. Alleen deelnemers die op 
Groenhorst Almere een opleiding vol-
gen of hebben gevolgd strijden voor de 
Groenhorst Cup.
 
Meer informatie over activiteiten, nieuws, 
deelnemende bedrijven én foto’s van de 
vorige editie vind je op: 
www.groenhorstevent.nl.
 
adres: Heliumweg 1, Almere Poort

website: www.groenhorstalmere

facebook: /GroenhorstAlmereMbo

twitter: @GHAlmere

Groenhorst
Almere

fotografie: Pieter Rijnaard
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Theatergroep Groen Gras maakt 
locatievoorstellingen en geeft 
workshops in Muiderzandbos

in het Muiderzandbos tussen Almere Poort en Almere Strand 

zal Theatergroep groen gras de komende tijd locatievoorstel-

lingen maken en theaterworkshops geven. de achterliggende 

gedachte is dat met natuureducatie en culturele activiteiten het 

gebied betekenis en een geheugen krijgt. Als de activiteiten 

een succes blijken te zijn, zal er een permanent, ruig speelter-

rein komen in dUin.

Speelterrein vormgeven
Met elkaar kunnen we dit ruige speelter-
rein nu al vorm geven, door er met ver-
schillende groepen uit Almere te gaan 
spelen en bouwen. Kinderen kunnen er 
naar hartenlust spelen en ravotten, leer-
krachten kunnen er op locatie natuuredu-
catie of lessen wereldoriëntatie geven.

Het Muiderzandbos in DUIN ligt de ko-
mende jaren braak. Theatergroep Groen 
Gras heeft toestemming en support van 
de Gemeente Almere en Ontwikkelings-
maatschappij Amvest om theater- en 
natuuractiviteiten in het bos te organi-
seren. Doel van deze activiteiten is het 
spelenderwijs creëren van een uniek 
thea terspeelbos, waar alle kinderen uit 

Almere Poort kunnen spelen en ravotten. 
Nu en in de toekomst. 

Speelnatuur in DUIN
Op dit moment hebben vrijwel alle 
scholen in Almere Poort belangstel-
ling getoond voor het nieuwe project 
‘Speelnatuur in DUIN’, dat in de herfst 
van 2013 van start gaat. Met dit project 
willen zij in fases het theaterbos creë-
ren. Elke schoolgroep heeft een aandeel 
daarin. Als in een estafette wordt het 
bos stap voor stap omgetoverd, waarbij 
elke groep dus inhaakt op wat een vorige 
heeft gemaakt. Leidraad daarbij zijn ac-
tiviteiten waarvan de praktijk heeft uit-
gewezen dat kinderen deze graag doen 

buiten: glijden, klimmen, verstoppen en 
een  geheime hut bouwen.

Actuele thema’s
Voor de inhoud worden actuele thema’s 
gebruikt, zoals het bouwrijp maken van 
DUIN, dus: duinen, hoe zijn die onstaan? 
Wind en water zal in het najaar één van 
de dragende thema’s zijn. Leerkrachten 
en leerlingen kunnen zelf ook zelf ook 
thema’s en onderwerpen inbrengen. Ten-
slotte is het bos heel geschikt voor het 
onderwijsgebied natuur en techniek. In-
schrijven kan nog steeds! 

redactie n

website: www.groengras.eu

BSO
Kinderopvang

BeeKidzzZ... Speelparadijs
Duitslandstraat 108

1363 BG Almere Poort
036-536 93 92

www.beekidzzz.nl 
info@beekidzzz.nl

BeeKidzzZ... biedtijs
•  Kleinschalige opvang met  

aandacht voor het kind

•  Kinderdagverblijf en   
naschoolse opvang

•  Huiselijke sfeer 

• All inclusive tarief

•  Innovatieve activiteiten (o.a. 
dansworkshops, kookles en  
div. sportactiviteiten)

•  Koeriersdienst: halen en  
brengen naar sportactiviteiten

•  Elke dag een warme maaltijd

• Open van 06.00 tot 19.00 uur

eerste maand 

gratis opvang! 

zie coupon

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

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

nieuw:
diplomagarantie 

vanaf 5 jaar!

Tevens 
turbocursussen voor

B en C diploma!
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met woning

Residence
Airoh

Little
Amsterdam

Nieuw Almere

Residence
Parisien

Starters
woningen

Bouwkit

‘t Kristal Shiv
Mandir

Campus
Homerus

Het
Poorthuis

Homerus
Gardens

Pakhuysen
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Mijn Ithaka

Meerland

Almere GREEN Poort

 Dromenrijk

 Y am Home

Mijn eigen woonidee

 Woonmilieus 

 1  Ik bouw een woonwerkvilla 

 2 Ik bouw een herenhuis

 3  Ik bouw een grachtenhuis

 4  Ik bouw vrijstaand

 5 Ik bouw smal

 6  Ik bouw een stadshuis

 7 Ik bouw klein

 8 Ik bouw betaalbaar in Almere, IbbA

 9  Ik bouw een bungalow

 10  Ik bouw een onderneming

 11  Ik bouw duurzaam

 12  Ik bouw een houten huis 

 13  Ik bouw een huis

 14  Ik 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

Legenda
Legenda HKC

   Kavel te koop 

   Kavel te koop, 

   ook met de financiële regeling IbbA (+)

   Kavel in optie 

   Kavel is verkocht

   Ikbouwmijnwinkel/horeca 

   Parkeren eigen terrein

   Openbaar groen en bomen

   Busbaan

  *     Beschikbaar voor buurtinitiatieven

Legenda Homeruspark

  Zwarte
 
  Ruwe
  Haagbeuk

    Gewone es

    Grove den

    Hondenuitlaatplaats

N

  Grauwe abeel

 Zomereik

 Wilg
 Grootbladige linde

 Hollandse iep

Nog drie herenhuizen in
Homeruskwartier uitgelicht

in de vorige uitgave van Poortnieuws hebben we drie heren-

huizen uit de boog langs de Herasingel en de Zeussingel uitge-

licht. Om de uitgebreide mogelijkheden te tonen, laten we nog 

drie andere woningen zien. Twee bestaande en één ontwerp. 

Twee woningen op de 
plaats van één huis

Dit zwart-witte, langgerekte huis – op 
deze foto nog zonder buurhuis – is één 
van de eerste huizen die in Homerus-
kwartier zijn gebouwd. Winnyfred Sta-
neke woont er samen met haar zoon. In 
het ‘achterhuis’ woont haar volwassen 
dochter. Het huis is slechts 4,5 meter 
breed, maar wel 27 meter lang. Tussen 
de twee woningen zit een dakterras. 

Winnyfred had al twee huizen ge-
bouwd met haar ex-partner. Maar dit 
huis is precies geworden zoals zij het 
wilde. Door de langwerpige vorm heeft 
ze een vrij kleine kavel maximaal kun-
nen benutten en twee wooneenheden op 
de plaats van één huis neergezet. Door 
gebruik te maken van prefab Ytong gas-
betonelementen kon een open ruimte 
zonder tussenwanden en deuren worden 
gerealiseerd. 

Mooi is de voorkant van het witte huis, 
waarin de voordeur centraal staat met 
aan weerszijden zwart omlijste ramen. 
De aandacht voor details valt onder meer 
af te lezen aan de brede daklijst en de 
zwarte spatrand. Ook in de inrichting is 
de stijl doorgevoerd: er is veel zwart-wit 
en er is gebruik gemaakt van de lengte: 
het keukenblok is ruim vijf meter lang 
en in de werkruimte op de begane grond 
staat een vier meter lange, witte tafel die 
speciaal voor dit huis is gemaakt.

Woonwerkhuis met 
glazen verdieping

Jurgen van Staaden is architect en ont-
wierp zijn eigen woonwerkhuis. Het is 
gemaakt van robuust rood metselwerk 
en heeft een geheel glazen tussenverdie-
ping, waardoor de bovenste etage lijkt te 
zweven. De glazen verdieping biedt een 
panoramisch uitzicht naar drie zijden en 
kijkt uit op het waterdak van de begane 
grond, waar het architectenbureau ge-
vestigd is. Op de bovenste lagen is ruim-
te voor wonen. Een opvallend element 
is de combinatie van een boekenkast en 
trap die de verdiepingen van het woon-
gedeelte met elkaar verbindt.

De paarse vlakken zijn de nog beschik-
bare kavels voor herenhuizen. De 
breedte van de kavel kan zelf worden 
gekozen. De kavels zijn 27 meter diep.

B o u w E n

fotografie: Gerard van Hees (2011)

foto: situatie 2011
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Wat is nog meer mogelijk?
 
Wonen onder een kas is een beproefd 
en duurzaam concept. Het is even duur 
als traditioneel bouwen maar je krijgt 
veel meer bruikbare (tussen) ruimte voor 
hetzelfde geld. Negen maanden per jaar 
staan namelijk de tussendeuren open en 
maakt de extra ruimte deel uit van de 
woning.  

Bouwen onder een kas heeft nog meer 
voordelen zoals een langer groeiseizoen 
voor planten. Met eenvoudige materia-
len kun je zelf de woning verbouwen en 
uitbreiden, terwijl je tijdens het werken 
beschermd wordt tegen weersinvloeden.

 Verschillende woondromen komen 
samen in één concept dat groei, veran-
dering en eigen indeling als uitgangs-
punt heeft. Plattegronden en gevels kun 
je zelf bepalen. Binnen de schil kan de 
ruimte meegroeien met je portemonnee 

en kunnen telkens weer nieuwe tech-
nologieën worden ingebouwd. Het plan 
is hierdoor aantrekkelijk voor starters, 
ondernemers, ouderen en eigenlijk alle 
mensen die zelf willen bepalen hoe ze 
wonen.

Het is een woning die veel licht en 
ruimte biedt en zich flexibel laat omvor-
men en aanpassen als een kledingstuk. 

Meer informatie en een kijkje onder 
de motorkap is te vinden op de website 
www.kasco.cc en www.cc-studio.nl.

informeer bij de Kavelwinkel naar 
de bouwmogelijkheden. 
De Kavelwinkel bevindt zich in het 
stadhuis, 036 - 533 83 83
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl
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Op 8 juni wordt het Poort Festival gehouden. Een dag die in het teken zal staan van leven en wonen 
in Poort. Almere Poort is uniek, ieder huis is bijzonder. Groot of  klein. Koop, huur of zelfbouw… 
het maakt niet uit. Maar de wijk heeft nog veel meer en dat mag gezien worden. Neem vrienden en 
familie mee en bezoek het Poort Festival. Om 11:00 uur opent wethouder Henk Mulder het festival. 
Het festival eindigt met de bekendmaking van de prijswinnaars van ’t mooiste huis van Poort. 

zaterdag 8 juni11.00 - 17.00 uurHomeruspleinAlmere Poort

Het Poort Festival is voor iedereen gratis 
toegankelijk en er is voor ieder wat 
wils. Voor bezoekers en bewoners, voor 
iedereen is er veel te zien en nieuws 
te horen. Het programma is divers en 
houdt uiteraard rekening met alle leef-

tijden. Plaatselijke creatieve, zelfstandige 
ondernemers en bewoners uit Almere 
Poort laten hun aanbod zien. De gemeente 
Almere geeft informatie over alles wat er 
te weten valt over Poort. In de Kavelwinkel 
op locatie worden unieke nieuwe kavels 

aangeboden – want waar koop je tegen-
woordig nog een heel eiland? –  en de 
kinderen kunnen vliegeren op de hoogste 
duin of een kinderfeestje winnen.
 

almere-poort.nl/poortfestival
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haltependelbussen
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kavelwinkelop locatie
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Halte pendelbus naar:
1. NS station Almere Poort
2. Hoogste DUIN
3. Oeverzwaluwwand
4. Waar je maar heen wilt binnen Poort

Haal hier je stembiljet 
’t mooiste huis van Poort 
en lever deze vóór 
16:30 hier weer in.

Om 11:00 start de 
kavelverkoop. 
Zie ook pag. 28-29.

Start rondleidingen
door Homeruspark.
12:00 - 14:00 - 16:00

E v E n E M E n T
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	n	 Nieuw kavelaanbod
	?	 		Waar bevinden zich de 

mooiste huizen van Poort?

	•	Halte pendelbussen

< A
6,

 a
fs

la
g 

2

> A6, afslag 3
NS station

Almere Poort

Bezoek de 
oeverzwaluwwand

Poort Festival
terrein

Ga vliegeren op 
hoogste top Duin

Homeruskwartier

Columbuskwartier

Cascadepark

Europakwartier

Plan DUIN

Pampushout

P
oo

rt
dr

ee
f

Godendreef

Win € 500 met ’t mooiste huis van Poort 
Bij een dag als deze hoort een wedstrijd. 
Stel je huis tussen 11.00 en 16.00 uur open 
en stem zelf deze dag ook op jouw favo-
riete huis. Aan het eind van de dag worden 
de gelukkige winnaars bekend gemaakt. 
Zie voor de wijze van deelname de raam-
poster bij deze PoortNieuws.
 
IbbA   
Bij de stand van IbbA (Ikbouwmijnhuis-
betaalbaarinAlmere) kun je terecht voor 
al je vragen: bouwen met een inkomen 
vanaf € 20.000,  welke kavels komen er 
na de zomer op de markt, etc. Corsini en 
Homerus Gardens vertellen je meer over 
de Bouwgroepen die nu in Poort bouwen.

Zonnepanelen met subsidie           
In Almere Poort kun je in aanmerking 
komen voor een subsidieregeling. Vraag 
bij de stand naar de mogelijkheden. 

Woningaanbod Poort          
Dat Poort voortdurend in ontwikkeling 
is, zal je niet zijn ontgaan. Behalve dat er 
veel zelfbouwers aan het werk zijn, zijn er 
ook marktpartijen actief. Waar bouwen zij 
en wat brengen zij op de markt? Bij hun 
stands kun je terecht voor alle informatie.

Architecten Bouwboek 
en bouwbegeleiders       
Door het Architecten Bouwboek 
bladeren? Dat kan. En stel al je vragen 
over de kosten van zelfbouw aan de 
bouwbegeleiders.

Plan DUIN  - Vlieger mee!
Haal je vlieger bij de stand op het 
Homerusplein en kom naar de eerste 

snelvliegende vogels te fotograferen. Bij 
de stand van Flevolandschap hoor je alles 
over de plannen voor Pampushout.

Floriade 2022 – Growing Green Cities
In 2022 organiseert Almere de wereldtuin-
bouwtentoonstelling de Floriade aan de 
oevers van het Weerwater. In de aanloop 
brengt de stad een beweging op gang om 
steden duurzaam, groen en gezond te 
maken. Zij zien je graag bij hun stand.

Poort Podium
11:00           Opening Poort Festival - Wethouder Henk Mulder
12:00 – 12:20   Prazer (zwoele Braziliaanse muziek)
13:00 – 13:20   Theatergroep Ongeremd (cabaret)
14:10 – 14:15   VIP girls (dans)
14:20 – 14:30   Tendens Studio (dans)
15:00 – 15:20   Latin DJ Jeisser (Latin house)
16:00 – 16:20   ABC Trio (pop in een jazzy jasje)
17:00                   Uitreiking prijs  't mooiste huis van Poort - 
         Wethouder Henk Mulder

Met muzikale ondersteuning (house en dance) van Total FM.

Tante Samantha’s
Poortjes Bingow Paradijs

De enige bingow mét ballen. 
Gratis entree met kans op Poortjes prijzen

Tijden: 
12:15-12:45 | 13:15-13:45 | 14:15-14:45
15:15-15:45 | 16:15-16:45

zaterdag
08-06-13
Homerusplein
Almere Poort

GRATIS TOEGANG

Poortjes Markt
Poortjes Bingow Paradijs

Poort Podium
Poort Foto Exposities

Poort Woonmanifestatie
Beach Football Zone
Lounge Beach Zone

Kids Zone

Foto: Jonne Kingma Photography © 

Poortjes Markt
Een dynamische markt met een 
divers aanbod van lokale creatieve, 
zelfstandige ondernemers en 
bewoners uit Almere Poort.

Foto: Marieke Breed © 

Poort Foto Exposities

De perspectieven van Poort 
Jonne Kingma 

De WensPoort, het levende KindercASLa kunstwerk
Shyam Fotografie

Gluren bij de buren in Poort
Remco van den Braak - Fotostudio 87

Poortjes Markt is georganiseerd door Stichting Art Culture en is 
onderdeel van het Poort Festival van de Gemeente Almere.

Foto: Marieke Breed © 
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Foto: Marieke Breed © 

duin van Almere. De duin is net klaar en 
is de beste plek om je vlieger op te laten. 
Natuurlijk vertellen we je dan ook alles 
over Plan DUIN.

Bezoek de oeverzwaluwwand 
en de stand van Flevolandschap
Wil je de oeverzwaluwen in Poort zien? 
Ga dan met de pendelbus naar de vogel-
deskundige die tussen 12:00 en 14:00 uur 
hierover vertelt en leer tussen 14:00 en 
16:00 uur van een fotograaf hoe deze 
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Negen meter
Wie regelmatig een bezoekje brengt aan 
Marina Muiderzand, kan het niet zijn 
ontgaan. Het zand kwam met scheeps-
ladingen aan en werd overgeheveld naar 
vrachtwagens aan de andere kant van de 
dijk. Vrachtwagens reden af en aan over 
de tijdelijke zandzakkenbrug. Het eerste 
deelgebied van plan DUIN begon steeds 
meer vorm aan te nemen. De duintoppen 
van het Zuiderduin steken bijna negen 
meter boven het omringende landschap 
uit (op 5,80 meter NAP). Dit was reden 
voor een feestje. Naar verwachting kan 
in het najaar al gestart worden met de 

bouw van een eerste groep Modelwonin-
gen, waarin op proef gewoond zal kun-
nen worden, zodat iedereen kan beleven 
hoe wonen in DUIN zal zijn. De start van 
de verkoop vindt dan naar verwachting 
begin 2014 plaats.

Duinwoningen
Zuiderduin is het eerste deelgebied, waar 
circa 220 eengezinswoningen zullen 
worden gebouwd. In korte rijtjes van 
twee tot zes woningen, altijd meebewe-
gend met de hoogtelijnen van het duin, 
langs slingerende straten. Elke woning 
grenst aan het duin. De hoogteverschil-

len zorgen voor een speelse omgeving 
en bijzondere vergezichten. Soms geeft 
het hoogteverschil aanleiding voor bij-
zondere ‘split-level’ woningen. Elk wo-
ningtype is speciaal voor DUIN ontwor-
pen, van het compacte Duin-chalet tot 
de luxe Duin-villa. Maar er is ook ruimte 
om je eigen droomhuis neer te zetten, op 
de kavel die je wilt. De huizen worden 
gemaakt van natuurlijke materialen, met 
kleurstellingen die passen bij het duin-
landschap. Er is goed nagedacht over 
flexibiliteit, bergruimte en uitbreidbaar-
heid; in DUIN kun je jaren vooruit! Kijk 
op duin.nl voor meer informatie en meld 
je aan als belangstellende!

Hoogste punt DUIN bereikt 
in kustzone Almere Poort
na maandenlang af en aan rijden van vrachtwagens met zand 

uit het iJsselmeer is op zaterdag 20 april het hoogste punt van 

het eerste duin bereikt. de duintoppen steken bijna negen me-

ter boven het omringende landschap uit. de komende maan-

den wordt het Zuiderduin verder afgemaakt en wordt het eer-

ste deelgebied van dUin bouwrijp gemaakt.
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Impressie Duintuin met Duinvilla (links) en Duinchalet (rechts)

Impressie Duinstraat

De Beeldenfabriek
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Hier is weer onze  

KindercASLa pagina

in PoortNieuws! 

Leuk om te lezen!

En natuurlijk nog leuker om naar KindercASLa toe te komen!
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KindercASLa

vOeL jE vRiJ, vOeL jE gEzOnD!

In de meivakantie zijn veel kinderen 

vrij en gezond bezig geweest bij 

KindercASLa, o.a. met het maken van 

gezonde cruesli (foto). KindercASLa 

steunt met deze activiteiten de Kika 

Bouw, het Prinses Maxima Centrum.

KINDERCASLA.NL
kInDeRfEeStJe

sChOoLbEzOeK

Het KindercASLa KidsEvent op 9 juni wordt ook empowered door:
Kidsproof,  Vrienden van het Cascadepark, Hockeyloges, De Schoor, De Kleine Wereld & Gooody Fooods.
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Kom met je vrienden, vriendinnen, familie en met veel zin! 

Lopend, �etsend, met de bus (lijn 4 vanuit Almere Centrum) 

of met de trein naar het nieuwe Almere Poort Station (en dan 

nog een klein stukje lopen).

Kom naar het KindercASLa KidsEvent 

in het Cascadepark in Almere Poort!

Een feestelijk programma met muziek, dans, 

spelletjes, workshops, optocht en veel weetjes!

WWW.KINDERCASLA.NL

oNzE rOnDlEiDiNgEn vErNiEuWd

We zijn jarig en daarom hebben voor jullie 

de rondleiding helemaal verfrist én een 

feestprijs gegeven: voor maar 

€ 2,50 p.p. krijg je een rondleiding in 

KindercASLa op zondag 

(boek via onze website!). 

OnTdEk ‘t KiNdErCaSlA!

pReMiErE: vIrTuElE tOuR!Vanaf 9 juni is KindercASLa ook met een virtuele tour 

te bezoeken. Met heel speciale Google fototechnieken 

heeft fotograaf Rolf Elstrodt alle (geheime) hoekjes 

gefotografeerd. Kijk op de website en speel ook het spel!
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kInDeRcAsLa pAgInA

Speciaal voor onze verjaardag 

bieden wij korting op onze 

vernieuwde Kinderfeestjes 

en de Schoolbezoeken. Boek 

nu via onze site en je krijgt 

25% korting!! (geldig tot 

        1 juli 2013)

fEeStAaNbIeDiNgEn!

Mail je 4 antwoorden naar info@kindercasla.nl en win een leuke prijs!
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Leuke nieuwe activiteiten 
voor volwassenen en peuters 
in en om buurtcentrum Amerika 

De Schoor in gesprek met jou

waar: buurtcentrum Amerika

wanneer: donderdag 20 juni vanaf 19:30 u.

voor wie: volwassenen

kosten: gratis

info: petrici@deschoor.nl (Chantal)

Op verschillende momenten in het jaar 
organiseert De Schoor bewonersavonden 
waar wij in gesprek gaan met jou, inwo-
ner van Almere Poort. Signalen, klach-
ten, ideeën en samen stappen maken 
naar een beter, socialer Almere Poort. 
Samen met onder meer gemeente, zorg-
aanbieders en het onderwijs wordt in-
gespeeld op deze geluiden. Wees op de 
hoogte en zorg dat je er de eerstvolgende 
bewonersavond bij bent. Onder het ge-
not van een hapje en drankje zullen wij 
een stap maken naar een meer betrokken 
Almere Poort.

(Alleen) Mama Verwendag 

waar: buurtcentrum Amerika

wanneer: vrijdag 14 juni 10:30-14:00 uur

voor wie: alleenstaande moeders 

en hun kinderen

kosten: 9 10,00 (incl. entree kinderen)

opgeven: stagealmerepoort@gmail.com

Alleenstaande moeders in Poort: laat je 
verwennen in buurtcentrum Amerika! 
Start lekker samen met een high tea en 

neem deel aan één of meer van de ver-
schillende verwenmomenten. De kinde-
ren kunnen ook gezellig onder begelei-
ding aan de slag, zodat mama even tijd 
voor zichzelf heeft. Wat kun je doen? 
Kledingadvies, zelf maskertjes maken, 
nail art, massage, fotografie en nog 
meer. Er is maar plaats voor 30 moeders 
dus geef je snel op!

Repair Café Almere Poort 
zoekt enthousiaste vrijwilligers

wanneer: eens per maand

voor wie: volwassenen

aanmelden: petrici@deschoor.nl 

of 06-461 123 36 (Chantal)

info: www.repaircafe.nl/almere

Je bent handig en hebt eens per maand 
wat tijd over? Weggooien vind je zonde 
en onnodig, van ‘oude’ dingen nieuwe 
spullen maken vind je een uitdaging! 
Het Repair Café Almere Poort zoekt jou! 
Het Repair Café is een maandelijks eve-
nement waarbij buurtbewoners hun ka-
potte spullen kunnen laten repareren. Dit 
kan niet tot stand komen zonder de inzet 
van deskundige vrijwilligers. We zoe-
ken vooral mensen die handig zijn met 
elektrische apparaten, kleding en textiel, 
meubels en houten voorwerpen. En die 
het natuurlijk leuk vinden om hun ken-
nis te delen met buurtgenoten. Enthousi-
ast geworden? Meld je aan!

Peuter+ in Almere Poort

waar: peuterspeelzaal Kleine Columbus

wanneer: elke laatste donderdag van de

maand: 27 juni, 25 juli – 11:30-13:45 uur

voor wie: kinderen tot 4 jaar en hun ouders

kosten: 9 3,00 per ouder-kind koppel

info: petrici@deschoor.nl (Chantal)

Kinderen tot vier jaar zijn samen met hun 
mama en/of papa welkom bij Peuter+ in 
peuterspeelzaal ‘Kleine Columbus’. Elke 
laatste donderdag van de maand gaan 
wij samen eten, leren en spelen. Zelf je 
brood smeren, smaken ontdekken, grap-
pig en gek dansen met mama of papa, 
echte muziek maken en nog veel meer. 

MaxiMam
Iedere moeder is een koningin

waar: buurtcentrum Amerika

wanneer: vanaf woensdag 29 mei 

wekelijks, 5 weken lang 10:00-12:00 uur

voor wie: ambitieuze moeders 

opgeven: stichtingmaximam@gmail.com

Ben jij een ambitieuze moeder? Zoek 
jij meer uitdaging naast de opvoeding 
van jouw kind(eren)? Wil jij jezelf blij-
ven ontwikkelen en nieuwe contacten 
opdoen? Samen zorgen we voor kinder-
opvang, terwijl jij geniet van een actief, 
creatief, leerzaam en leuk programma 
waarin het draait om jou! 
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Wederom subsidie voor 
zonnepanelen in Almere Poort

Zelf je energie opwekken en ook nog eens geld besparen… wie 

wil dat niet? Zonne-energie is goed voor het milieu en je por-

temonnee. de gemeente Almere heeft duurzaamheid als speer-

punt van beleid en stimuleert daarom het gebruik van milieu-

vriendelijke energie uit natuurlijke bronnen. 

Subsidieregeling zonnepanelen 
Almere Poort 2013 - 2015
Met behulp van de subsidieregeling voor 
zonnepanelen in 2012 plaatsten al 55 
particuliere woningeigenaren en twee 
bedrijven in Almere Poort zonnepanelen. 

De gemeente maakt het met de subsi-
dieregeling ‘Zonnepanelen Almere Poort 
2013-2015’ ook de komende twee jaar 
financieel extra aantrekkelijk om te in-
vesteren in zonnepanelen. Of je nu een 
particuliere woningeigenaar bent of een 
bedrijf dan wel een instelling hebt in Al-
mere Poort. 

Er is in totaal m 200.000 uit het Ener-
giefonds Poort beschikbaar. Dit fonds is 
samen met Nuon in het leven geroepen 
om duurzame maatregelen uit te voeren 
die bijdragen aan een CO2-reductie in 
stadsdeel Almere Poort. 

Hoe werkt het?
•  Subsidie aanvragen kan zowel particu-

lier als zakelijk.
•  Zowel bewoners als bedrijven en ove-

rige instellingen dienen minimaal drie 
zonnepanelen te plaatsen.

•  De maximale subsidie is 30% van de 
totale kosten voor aanschaf, plaatsing 
en installatie van de panelen met een 
maximum van m 5.000 voor particu-
lieren en m 15.000 voor bedrijven en 
overige instellingen.

•  Voor particulieren is het subsidiebudget 
voor zonnepanelen in totaal m 100.000.

•  Voor bedrijven en overige instellingen 
is ook in totaal m 100.000 subsidie be-
schikbaar.

•  Aanvragen worden beoordeeld en ver-
leend in volgorde van binnenkomst; 
‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Aanvraagformulier 
en meer informatie
Subsidieaanvragen kunnen worden in-
gediend tot en met 31 december 2014. 
Alle spelregels en het aanvraagformulier 
vind je op: 
www.almere-poort.nl/zonnepanelen 

Tijdens het Poort Festival op zaterdag 
8 juni is de gemeente Almere samen met 
de duurzame energiecoöperatie De Groe-
ne Reus aanwezig om al je vragen over 
de subsidieregeling en zonnepanelen te 
beantwoorden. Voor meer informatie 
kun je ook telefonisch contact opnemen 
met de gemeente door te bellen naar:
14 036. 
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Sterrenschool ‘De Ruimte’ 
verhuist naar tussenlocatie

De school groeit
Ik spreek Fred Molenberg, de directeur 
van de school, en Leo Huijssoon, locatie-
manager van Partou, de kinderopvang-
organisatie die de opvang van de Ster-
renschool verzorgt. Beide heren zijn zeer 
ervaren met het opzetten van een nieuwe 
locatie. Fred: “De school draait al sinds 
september vorig jaar. We begonnen met 
23 leerlingen. Nu hebben we 40 leerlin-
gen, verdeeld over twee groepen. Na de 
zomervakantie verwachten we op een 
aantal van 60 leerlingen te zitten en zul-
len we een derde groep gaan vormen, 
met een nieuwe leerkracht. 

Ik voer per week gemiddeld drie oriën-
tatiegesprekken met ouders. Mensen zijn 
geïnteresseerd om diverse redenen. Het 
zijn ouders die wegens een verhuizing 
naar Almere Poort op zoek zijn naar een 
school voor hun kinderen of wiens kind 
bijna vier jaar is. Maar ook mensen van 
buiten het stadsdeel, die zich aangetrok-
ken voelen tot het soort onderwijs – het  
maatwerk voor ieder kind – en de flexi-
bele onderwijstijden. We hebben units, 
dus vertikale groepen, te vergelijken met 
onderbouw en bovenbouw. Ook wanneer 
we verder groeien zullen we heterogene 
stamgroepen aanhouden. Het vraagt ex-
tra vaardigheid van de leerkracht om 
leerlingen van verschillende leeftijden 
les te geven. Dit vindt plaats in verschil-
lend samengestelde instructiegroepjes. 

Verhuizing
We hebben driekwart jaar ruimtes in het 
gebouw van de Europaschool mogen ge-
bruiken. Hier zijn we heel gastvrij ont-
vangen. Maar we zijn nu wel toe aan een 
eigen gebouw. De tussenlocatie is toch 
weer een stapje dichterbij de uiteinde-
lijke Sterrenschool. Begin juli verhui-
zen we naar de Pygmalionstraat en later 
deze zomer wordt de eerste paal gesla-
gen van het definitieve gebouw aan de 
Castorstraat, dat naar verwachting me-
dio januari 2015 opgeleverd zal worden.

Flexibele vakanties
We zijn met vakanties zo flexibel als de 
situatie het toelaat. Per schooljaar zijn 
er 20 vaste nationale feestdagen en stu-
diedagen. Er blijven 40 vakantiedagen 
over die de ouders in overleg met de 
school mogen inplannen. We blijven op 
dit moment nog niet de hele zomerva-
kantie open voor onderwijs – natuurlijk 
wel voor opvang. We bieden ouders de 

in september 2012 startte de eerste Almeerse Sterrenschool ‘de 

Ruimte’ op de tijdelijke locatie aan de nederlandhof. begin juli 

verhuist de school naar een tussenlocatie – twee panden aan 

de Pygmalionstraat in het Homeruskwartier. deze kijken uit op 

de binnenkort aan te vangen bouwwerkzaamheden van de de-

finitieve locatie aan de andere zijde van het Homeruspark.

De 40 leerlingen en het personeel van de Sterrenschool passen nu nog op deze trap 
van de tijdelijke locatie.
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Sfeertekening van de te realiseren nieuwbouw met Homeruspark op de achtergrond

mogelijkheid om hun kinderen de eerste 
en de laatste week van de zomervakan-
tie naar school te laten gaan, alsmede de 
andere schoolvakanties, zoals de voor-
jaarsvakantie en de meivakantie. Het is 
wel de bedoeling dat er in totaal niet te 
veel of te weinig vakantiedagen worden 
opgenomen.

Iedereen een iPad
Al onze leerlingen vanaf vier jaar heb-
ben de beschikking over een iPad. Verder 
zijn er computers en digitale schoolbor-
den. Maar we hebben ook nog gewone 
boeken en kinderen leren ook nog ge-
woon schrijven”.

Kinderopvang
Leo: “Op dit moment draaien er al groe-
pen naschoolse opvang en dagopvang 
voor kinderen vanaf twee jaar. Op de 
tussenlocatie zullen we passende ruimte 
hebben om kinderen vanaf nul jaar op te 
vangen en ook peuterspeelzaalwerk aan 
te bieden. Halve dagen opvang afnemen 
is mogelijk. Zo groeien we langzaam, of 
eigenlijk best wel snel, toe naar het to-
taalpakket van diensten dat we uiteinde-
lijk willen gaan bieden.

De kracht van de Sterrenschool zit in 
de monitoring van de kinderen. Onder-
wijs en opvang zijn samen één team on-
der dezelfde leiding. Hierdoor heerst er 
hetzelfde klimaat en zijn er doorgaande 
lijnen. Er wordt samengewerkt voor wat 
betreft de inhoud van de leer- en ontwik-
kelingslijnen. Verder zullen er voor het 
onderwijs en de opvang gemeenschap-

pelijke thema’s zijn. Waarbij de opvang 
de kinderen ontspanning biedt en keuze-
vrijheid. Het gebouw aan de Pygmalion-
straat heeft een grote keuken waarin sa-
men met kinderen gekookt kan worden. 
Ook bijvoorbeeld techniek en uitstapjes 
behoren tot de mogelijkheden. We willen 
bij de activiteiten het accent leggen op 
natuur- en milieu-educatie. Tevens zal 
de Droomspeelbus van De Schoor wor-
den ingezet.

De Sterrenschool is kleinschalig, over-
zichtelijk en veilig. Er zijn vaste krachten. 
Ik merk dat er een enorme betrokkenheid 
en enthousiasme is bij personeel, ouders 
en kinderen. 

Op dit moment draait een pedagogisch 
medewerker van de naschoolse opvang 
mee als onderwijsassistent in de klas. En 
de vakleerkracht gym had wat uren over 

en geeft lessen acrobatiek aan de nso-
kinderen. Dit zijn mooie voorbeelden 
van de samenwerking en de doorlopende 
lijnen. Mensen zijn dubbel inzetbaar.

Nieuwe klanten van de kinderopvang 
in de Sterrenschool krijgen van Partou 
een abonnement op DierenPark Amers-
foort of Walibi Holland”.
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 Onze vijfsterren:
 Team van alleen deskundige en zorgzame pedagogisch medewerkers

 De basis voor een succesvolle schoolcarrière 

 Veelzijdige activiteiten. Speciale aandacht voor milieu en ICT  
 (gebruik van de iPad)

 Onderwijs, Dagopvang, Peuterspeelzaal en BSO bij elkaar 

 Maatwerk en flexibiliteit voor elk type gezin

De Ruimte, 
Vijfsterren kinderopvang

www.sterrenschoolderuimte.nl of www.partou.nl/deruimte

De tussenlocatie aan de Pygmalionstraat



28 I POORTNIEUWS

B o u w E n

Ik bouw op een eiland
Wonen op een eigen eiland midden in de 
wijk? Dat kan nu op de eilanden ‘Home-
rus’, ‘Ilias’ en ‘Odyssee’; drie bijzondere 
eilanden midden in het water én direct 
bij het Homeruspark. Met alle vrijheid er 
omheen. Eiland Homerus is 1.000 m2, de 
eilanden ‘Ilias’ en ‘Odyssee’ zijn 700 m2 

en 600 m2 groot. Er kan één huis wor-
den gebouwd, maar meer mag ook. Op 
deze markante plekken zullen bijzonde-
re, aansprekende, houten woningen ge-
bouwd moeten worden. Mooie voorbeel-
den daarvan sieren nu al de rand langs 
het Homeruspark. Heeft iemand iets 
anders in gedachten, dan kan dat wor-
den voorgelegd aan de supervisor van 
Homeruskwartier. Ook de entree naar 
het eiland vanaf de openbare weg wordt 
door de eilandkoper zelf gemaakt. Als je 
nu door het gebied loopt, herken je nog 
geen van de eilanden: er ligt alleen zand. 
Zodra er een koper is, gaat de gemeente 
een eiland uitgraven. 

Ik bouw aan het park
Grenzend aan het Homeruspark komen 
zeven Parkkavels te koop op een loca-
tie die tot nu toe gereserveerd was voor 
een woontoren. De gemeente heeft de lo-
catie nu vrijgemaakt voor de bouw van 
zeven zelfbouwwoningen die aan elkaar 

gebouwd zullen worden. De tuinen gaan 
straks moeiteloos over in het Homerus-
park. Met benijdenswaardig vrij uitzicht 
lopen bewoners straks vanuit hun tuin, 
tussen de bomen door zo het park in. De 
bomen zijn al geplant, waaronder een 
aantal zomereiken, afkomstig uit een na-
bij gelegen bos. Andere bomen die zich 
direct tegenover de parkkavels bevinden, 
zijn bomen als de grove den en ruwe berk. 

Ik bouw langs Pampushout
Aan de oostrand van Homeruskwartier 
ligt één van de laatste en tevens meest 
groene toekomstige kavellocaties: direct 
naast het bos Pampushout en een uitge-
strekte ecozone die de Lepelaarplassen 
helemaal met het Kromslootpark ver-
bindt. Voor wie zelf gaat kijken en weet 
dat de Brikweg een fietspad blijft, zal het 
niet moeilijk zijn zich voor te stellen hoe 
vrij wonen hier voelt. Het woonbuurtje 
opent zich zoveel mogelijk naar het bos 
en biedt diverse zelfbouwmogelijkheden. 
Welke beplanting hier gaat komen, weet 
de gemeente nog niet. Dit zal in samen-
spraak met de toekomstige bewoners en 
natuurdeskundigen gebeuren. Daarbij zal 
aansluiting worden gezocht bij de toe-
komstige biodiversiteit van het bos.

Er komt een klein aantal kavels rond-
om twee plantsoenen waardoor knusse 

buurtjes ontstaan. De bewoners kunnen 
gezamenlijk het plantsoen van een mooi 
hek voorzien zodat kinderen veilig kun-
nen spelen. 

Ook komen er kavels met een diepte 
van bijna 40 meter met de mogelijkheid 
om achterin de tuin een lager tweede 
bouwwerk te bouwen als bijvoorbeeld 
gastenverblijf, atelier of werkruimte. 
Overal wordt aan elkaar gebouwd, alle 
bouwvlakken en kavels zijn zes meter 
breed. Mocht iemand een andere kavel-
breedte willen of een kavel willen split-
sen, dan kan contact worden opgenomen 
met de Kavelwinkel. 

Bijzondere nieuwe kavels in Homeruskwartier

Pampushout en ecozone
Wie kiest voor wonen langs Pampus-
hout, kiest voor een bijzondere plek. 
Pampushout is een groot bos in ont-
wikkeling dat loopt vanaf Poort tot 
Noorderplassen West. Grote populie-
renpercelen worden de komende tijd 
omgevormd tot bos met blijvers zoals 
beuk, eik, haagbeuk, es, els en wilg. 
Zo ontstaat een robuust bos met grote 
biodiversiteit met ruimte om de on-
derliggende struik- en kruidlaag nog 

weelderiger te laten worden. Bomen 
worden gekapt en onder het hout dat  
blijft liggen kunnen insecten, mossen 
en paddenstoelen een plekje vinden. 
De ondergroei biedt daarnaast ook 
voedsel en een goede schuilplaats voor 
reeën, vossen en konijnen. Door Pam-
pushout loopt ook een ecologische 
verbindingszone van enkele tiental-
len meters breed die de Lepelaarplas-
sen met het Kromslootpark verbindt. 
Hierin verplaatsen zich bevers, woel- en 

waterspitsmuizen, hermelijnen, wezels, 
bunzingen en andere dieren. Pampus-
hout is niet alleen van betekenis voor 
de natuur, maar ook voor recreanten. 
Je kunt hier eindeloos wandelen, fiet-
sen, paardrijden en skeeleren.  

Meer weten over Pampushout? Tijdens 
het Poort Festival op 8 juni is Flevoland-
schap met een kraam aanwezig. 

zaterdag 8 juni11.00 - 17.00 uurHomeruspleinAlmere Poort

Wist je dit al?
In Homeruskwartier zijn op een aan-
tal onverwachte en bijzondere plek-
jes, nog een paar mooie maar grote 
kavels beschikbaar. Soms te groot of 
te kostbaar voor één woning. Mis-
schien is het je al opgevallen. Dan is 
het goed om te weten dat bijna al 
die kavels gesplitst kunnen worden 
tot een kleinere kavelmaat. Neem 
voor meer informatie contact op 
met de Kavelwinkel:
036-533 83 83, 
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl
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ik bouw op 
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eiland Ilias
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eiland Odyssee

ik bouw langs 
Pampushout

ik bouw aan 
het park

Homeruskwartier, juli 2012
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Poortkliniek biedt verrassend 
breed scala aan zorgaanbod

dankzij de Poortkliniek zijn 

afspraken met het ziekenhuis 

minder vaak nodig. Je kunt 

terecht in je eigen stadsdeel 

bij je eigen vertrouwde zorg-

team. daarbij is er nog een 

voordeel: je hoeft veelal het 

eigen risico van de zorgver-

zekering niet aan te spreken. 

de Poortkliniek biedt diagnos-

tiek, echoscopie, kleine chirur-

gische ingrepen en heeft een 

volwaardige apotheek.

er op verzoek van de specialisten reeds 
inpandig ecg’s, oftewel hartfilmpjes ge-
maakt.

Echografie
Chris Hauck, huisarts in Medi-Mere Bui-
ten: “Echografie is bij uitstek geschikt 
voor de huisartsenpraktijk. Het is een 
snel en veilig onderzoek zonder stralen-
belasting. Door mijn Duitse achtergrond 
kwam ik al jaren geleden in contact met 
echografie en gelukkig bestaat nu de 
mogelijkheid dat in Nederland weer op 
te pakken. Ik heb enkele maanden terug 
mijn officiële certificering afgerond. De 
echo’s vallen onder de huisartsenzorg in 
het basispakket en anders dan bij echo-
grafie in het ziekenhuis, gaan de kosten 
niet van uw eigen bijdrage af”. Vanaf 
begin juni kun je voor echo grafie te-
recht bij de Poortkliniek. Niet alleen 
voor buik echo’s tijdens de eerste twaalf 
weken van de zwangerschap, maar ook 
voor aandoeningen zoals bijvoorbeeld 
nierstenen en galstenen.

Kleine ingrepen
Een vlekje hier, een pukkeltje daar. Het 
liefst wil je er vanaf maar je hebt geen 
zin naar het ziekenhuis te gaan voor zo’n 
‘klein dingetje’. Bij Medi-Mere hoeft dat 
gelukkig niet. De huisartsen vinden het 

erg leuk om allerlei kleine chirurgische 
ingrepen te doen. Sharda Das, huisarts 
in de Poortkliniek: “Ik vind het een ver-
rijking van mijn vak als huisarts en ik 
ben blij dat het kan bij Medi-Mere. Het 
is wel belangrijk te weten wat de oor-
zaak is van het pukkeltje of vlekje. Dat 
het ‘goed’ is, kan een huisarts prima be-
palen. Bij twijfel wordt er altijd weefsel 
opgestuurd voor nader onderzoek. Veel 
dingen, zoals bijvoorbeeld een vetknob-
bel, zijn goedaardig maar kunnen wél 
klachten geven. Het is dan fijn dat je ei-
gen huisarts dit op de praktijk weg kan 
halen”. Bij Medi-Mere is het eigenlijk een 
uit de hand gelopen hobby geworden 
van de huisartsen, want het blijft niet bij 
kleine dingetjes. Zij zijn bekwaam om 
allerlei ingrepen te doen. Zo worden er 
spiraaltjes geplaatst, litteken-correcties 
gedaan, gewricht-injecties gegeven bij 
ontstekingen en wonden gehecht.

Sterilisatie van de man 
Het is reeds bekend dat Medi-Mere een 
dynamische, vooruitstrevende huisart-
senpraktijk is. Echter op het moment dat
een mannelijke patiënt aan zijn familie 
of collega’s vertelt dat hij is ‘geholpen’ 
door zijn huisarts, is menigeen ernstig 
verbaasd en vol ongeloof. Sharda: “Ste-
rilisatie bij de man lijkt een ziekenhuis-

z o r G S c A l A

Diagnostiek
Medi-Lab, onderdeel van de Medi-Mere 
Groep, biedt sinds begin dit jaar diag-
nostiek. Niet alleen voor de eigen pa-
tiëntengroep, maar ook voor patiënten 
buiten Medi-Mere. Iedereen kan hier, 
met ver wijzing van de eigen huisarts of 
specialist, terecht voor bloedonderzoek. 
Je kunt in de ochtend binnenlopen om 
bloed te laten prikken. Verder worden 

Huisarts Sharda Das in de operatiekamer van Medi-Mere in de Poortkliniek

Huisarts Chris Hauck maakt echo’s



Glimmend gezicht
Eén van mijn klanten, een dame 
van in de dertig, vroeg me om 
advies voor haar glimmende 
gezichtshuid. Om de zes we-
ken behandel ik haar met on-
der andere een gezichtsmasker 
voor haar huidtype. Ik heb haar 

aangeraden een dagcrème en een nachtcrème te ge-
bruiken. De dagcrème is een matterende crème voor 
de vette huid. Deze matterende crème is een nieuw 
product, dat kalk bevat. De nachtcrème is een voe-
dende anti-rimpelcrème. 

Ik doe bij iedere nieuwe klant een huidanalyse en 
geef bij interesse eerst een proefmonster mee van 
een product. In mijn salon gebruik en verkoop ik 
producten van ‘Nouvital’. Ik heb voor deze product-
lijn gekozen omdat deze hypo-allergeen is. Zelf ben 
ik allergisch voor producten met parfum en ik zou 
geen producten willen verkopen die ik zelf niet kan 
verdragen. De producten van Nouvital zijn zelfs glu-
tenvrij en bevatten slechts een minimaal percentage 
alcohol. 

Wat ook prettig is, is dat de producten niet duur zijn. 
De pompflacon met matterende crème bijvoorbeeld, 
kost 14 Euro en gaat maandenlang mee. De prijzen 
zijn zo laag omdat de verpakkingen vrij simpel zijn. 
Andere merken steken veel geld in de verpakking. 
Die ziet er dan heel sjiek uit, maar je schrikt van de 
prijs. En uiteindelijk gaat het toch om het product 
zelf en het resultaat dat je ermee behaalt.

Het resultaat mag er zijn. Bij de dame in kwestie was 
er vrijwel meteen verbetering te zien. Na korte tijd 
was haar huid zoveel verbeterd dat ze kon overstap-
pen op een dagcrème voor de normale huid. Wat heb 
ik toch een fijn beroep, dat ik mensen kan helpen. 
Een verzorgde huid geeft zelfvertrouwen. In dit ge-
val kan ik niet zeggen dat mijn klant ‘glimmend van 
trots’ mijn salon verliet – maar we zijn samen trots 
dat haar gezicht níet meer glimt!

Svende van der Zijde n

De poort naar schoonheid

Poseidonsingel 136 info@beauty-licious.nl
1363 TR Almere www.beauty-licious.nl

06-476 946 55

v E r z o r G I n G
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ingreep maar dat hoeft het niet te zijn. 
Het is een vrij eenvoudige ingreep die 
uitstekend in een goed uitgeruste opera-
tiekamer van de huisartsenpraktijk kan 
worden uitgevoerd. Van belang is wel 
enige affiniteit te hebben met chirurgi-
sche handelingen en een vaste hand”. 

Ruim vijf jaar geleden heeft Sharda dit 
ingreepje onder de knie gekregen. On-
langs hebben de huisartsen van Medi- 
Mere de 350ste sterilisatie verricht. Een 
uniek aantal in huisartsenland! Niet al-
leen patiënten van Medi-Mere, maar ook 
patiënten van buiten de huisartsenprak-
tijk kunnen worden geholpen. De ingreep 
wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 
Op de website: www.bentualgeholpen.nl 
vindt u meer informatie.

Apotheek
Direct bij de entree van de Poortkliniek 
vind je de apotheek. Deze is op werkda-
gen geopend tijdens kantooruren en ook 
tijdens het avondspreekuur. Apotheker 
Bert Kockelbergh: “De meest gangba-
re medicijnen zijn op voorraad en wat 
besteld moet worden, kan nog dezelfde 
dag geleverd worden, mits vóór drie uur 
’s middags besteld. Je kunt aangeven of 
je het bij de Poortkliniek wilt ophalen of 
bij de servicebalie van de Albert Heijn 
in Poort. De Albert Heijn is tot tien uur 
’s avonds open.

Onze werkwijze is geïntegreerd met die 
van de huisarts. Daar waar het gebied 
van de huisarts ophoudt, pakt de apothe-
ker het op. Voor een herhaalrecept kun 
je direct de apotheek bellen. Wij zorgen 
dan voor het recept van de huisarts en 
kunnen meteen de bestelling klaarma-
ken. Blijkt er toch overleg nodig te zijn 
met de huisarts, dan wordt er alsnog een 
afspraak gemaakt. Alles gebeurt in goed 
wederzijds vertrouwen en de goede sa-
menwerking is prettig voor alle partijen”.

redactie n

Apotheker Bert Kockelbergh
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Grote service in kleinste 
kapsalons van Almere Poort

Aan kapsalons geen gebrek in Almere Poort. Ook in crisistijd 

willen we er graag verzorgd uitzien. Poortnieuws bezocht de 

twee kleinste kapsalons van het stadsdeel, gerund door crea-

tieve en vakbekwame ondernemers. Alles is er aanwezig.

heb altijd al een passie gehad voor het 
kappersvak. Als meisje keek ik toe wan-
neer een bruid werd gekapt. Thuis deed 
ik het allemaal na met mijn eigen haar 
of bij een nichtje. Ik oefende net zolang 
tot ik het onder de knie had. Het ging 
ook weleens mis – zo heb ik een keer 
het haar van een neefje verknipt. Mijn 
vader had een heel andere carrière voor 
mij voor ogen. Ik ging literatuur en we-
tenschappen studeren in Frankrijk. Mijn 
hobby bleef ik in het geheim uitoefenen. 
Ik knipte mijn medestudenten. 

In Frankrijk heb ik mijn Irakese partner 
leren kennen. Voor zijn werk als ingeni-
eur kwamen we naar Nederland. Dertien 
jaar hebben we in Leeuwarden gewoond. 
We leerden de taal en bouwden een 
vriendenkring op. Ik volgde cursussen en 
een opleiding om kapster te worden. Drie 
jaar geleden verhuisden we naar Almere 
Poort vanwege de centrale ligging. Met 
pijn in mijn hart – ik mis mijn netwerk 
in Leeuwarden nog steeds – vertrok ik. 

o n D E r n E M E n

Weer moest ik opnieuw beginnen. Maar 
ik ben een doorzetter. Ik red me wel. Ik 
heb contacten via de school van mijn 
dochter en ik neem met veel plezier deel 
aan de maandelijkse kookclub van De 
Schoor in de VIPLounge. De zomerva-
kantie is voor familiebezoek in Marokko, 
dat is vaste prik, daarna kan ik er weer 
een jaar tegenaan.

Klanten komen bij me via flyers en 
mond-tot-mond reclame. Vooral naar 
het epileren met een touwtje is veel 
vraag. Het is een techniek uit India, 
waarbij je met een katoenen draad ge-
zichtsbeharing verwijdert. Je gezicht 
gaat ervan stralen en het stimuleert de 
doorbloeding”. Terwijl ze verder vertelt, 
neemt Aouatif mijn gezicht onder han-
den. Na afloop gloei ik helemaal en trak-
teert ze mijn gezichtshuid op arganolie 
uit Marokko. “We noemen het goud, het 
is rijk aan vitamine E en een weldaad 
voor de huid”.

La Belle
Hairstyling & visagie
Balderstraat 19
Sinds enkele maanden runt Aouatif Seri 
een kapsalon in de schuur in de tuin 
achter haar huis. De fietsen staan nu on-
der een afdakje naast de schuur. Aouatif: 
“Ik zocht naar een manier om het moe-
derschap te combineren met mijn werk. 
Een grote zaak heb ik niet nodig. De 
schuur is groot genoeg voor mij. Ik heb 
hier alles: licht, warmte, elektriciteit, 
water. Omdat ik weinig onkosten heb, 
kan ik ook vriendelijke prijzen rekenen. 
Mijn man is gelukkig erg handig en heeft 
de nodige aanpassingen gemaakt in de 
schuur. Er is iemand van de belasting-
dienst langsgeweest voor controle en hij 
vond het ook erg leuk. Misschien is het 
een inspiratie voor mensen die nu thuis-
zitten en twijfelen”.

Haar naam doet me denken aan de 
Marokkaanse kustplaats Essouira. Ik zit 
er niet ver naast. “Ik kom inderdaad uit 
Marokko, maar dan uit het noorden. Ik 
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Maak er een 

gezellige dag va
n!

Rommelroute

Rommelroute Columbuskwartier is mede mogelijk  
gemaakt door: Bewoners uit de wijk | Mooi Zo Goed Zo |  

GrafiMedia Groep | Gemeente Almere |

Wanneer: Zondag 22 september 2013.

Waar: Door het hele Columbuskwartier.

Tijd: 12.00 - 16.00 uur. 

Vanaf 11.00 uur mogen de te verkopen spullen buiten worden gezet.

Wat mag wel:
• 2e hands spullen.

• Eigen gemaakte spullen (niet commercieel).

• Op eigen terrein, voortuin, tuin, garage spullen uitstallen.

• Iets te eten of drinken weggeven om het gezelliger te maken.

Wat mag niet:
• Geen commerciële verkoop.

• Geen verkoop etens- en drinkwaren.

•  Niet op stoep of openbaar terrein gaan zitten met spullen. Alleen deelnemers 

zonder tuin krijgen vooraf een plek toegewezen.

Tips voor spullen die niet verkocht worden, maar u wel graag kwijt wilt:  

Mooi Cadeau - Winkel zonder Kassa, Voedselloket Almere, Diaconie, Dierenasiel.

Doe mee
met de

Rommelroute Columbuskwartier
22 september 2013
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Hairstudio Downtown
Minervasingel 31
Na zes jaar een eigen kapperszaak in 
Amsterdam Zuid gerund te hebben, zocht 
Godfrey Marange een nieuwe uitdaging, 
in een andere setting. Van een boven-
huis in de hoofdstad naar een tuinhuis 
in Homeruskwartier. Het huis is geheel 
naar eigen smaak gebouwd. De beperkte 
ruimte is optimaal benut. Naast een keu-
ken, woonkamer, slaapkamer, walk-in-
closet en badkamer is er zelfs een kap-
salon. De zaak heeft een eigen ingang, 
een deur die in twee helften open kan, 
zoals bij een boerderij. De kapsalon is 
even smaakvol ingericht als de rest van 
het huis. 

Godfrey: “Ik werk normaal gesproken 
op afspraak, maar je kunt ook spontaan 
komen. Maakt niet uit op welk tijdstip 
van de dag. Ik knip iedereen”.

Op mijn vraag of zijn verhuizing geen 
cultuur shock was, antwoordt Godfrey: 
“Het voelt als thuiskomen! We wonen 
hier nu sinds een half jaar, maar ik heb 
het gevoel of ik hier al heel lang woon. 

Dit is het beste wat ons is overkomen, 
een kans die we met beide handen heb-
ben aangegrepen. In Amsterdam is de 
markt verzadigd. Hier in Almere Poort is 
er ruimte om te groeien. Almere is ur-
ban, modern. In deze buurt wonen veel 
jonge, creatieve mensen met elk een ei-
gen kijk op het leven. Het is competitief, 
daagt me uit. En dat alles maar twintig 
minuten van Amsterdam. Hier willen we 
samen oud worden”.

Godfrey groeide op in Zimbabwe. Hij 
voelt zich prima thuis in Nederland maar 
is altijd zoekende geweest naar een plek 
die bij hem past. “Ik wilde niet meer in 
een appartementengebouw wonen met 
aan alle kanten buren. Eigenlijk wilde ik 
helemaal geen trappen in mijn huis. Mijn 

partner werkt buiten de deur en ik werk 
in de kapsalon. Zo lopen we elkaar niet 
in de weg. ’s Avonds nemen we samen 
de dag door en in het weekend werken 
we in de tuin. Daar moet nog een hoop 
gebeuren”.

Veel mensen uit de buurt zijn Godfrey 
al eens tegengekomen tijdens het uitla-
ten van zijn hond, de enige hond in Al-
mere Poort met een design kapsel. Veel 
reclame heeft Godfrey nog niet gemaakt. 
“Mensen zien natuurlijk de standaard 
met de poster en soms komt er iemand 
nieuwsgierig kijken. Vaak eerst een beet-
je weifelend, maar wie eenmaal binnen 
is geweest en mijn knipkunsten heeft er-
varen, is verkocht!” 

Redactie n

voor dames en kinderen

fotografie: Maarten Feenstra

balderstraat 19

1363 WH Almere Poort

06-841 549 62

06-426 103 54

036-848 55 50

www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Tweedehands en zelfgemaakte spulletjes 
(niet-commercieel) verkopen vanuit je eigen tuin 

op zondagmiddag 22 september 2013
Meld je aan via www.rommelroutealmere.nl
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Aan de Xenonstraat vind je een authentiek stukje Mexico. Hier 

runt Leticia Miranda sinds een jaar een afhaalrestaurant. Het 

menu staat geschreven op de muur. Alle gerechten zijn vers 

en met de hand bereid volgens familierecepten die generaties 

lang zijn doorgegeven. 

Rincón Mexicano -- een stukje Mexico 
aan de Xenonstraat in Almere Poort

Leticia kwam voor de liefde naar Neder-
land. “Ik werkte in Cancun in de toeris-
tische sector toen ik mijn partner leerde 
kennen. Het is nu elf jaar geleden dat 
ik naar Nederland kwam. We wonen in 
Bussum en hebben samen twee kinderen. 
Ik was niet ongelukkig, maar een baan 
zou het plaatje compleet maken voor mij. 
Aangezien het met sollicitaties niet wilde 
vlotten – ik kreeg bijvoorbeeld te horen 
dat ik overgekwalificeerd was – bedacht 
ik dat ik voor mezelf zou kunnen begin-
nen. Ik heb affiniteit met koken en vond 
in Almere Poort een geschikt pand. Het 
is vijftien minuten rijden van Bussum. 
Voor mijn dochters is het wel even wen-
nen dat ik niet meer elke middag thuis 
ben, maar het werk doet me goed.

Rincón Mexicano betekent ‘Mexicaans 
hoekje’. Mijn man werkt als aannemer 
in de bouw en heeft de zaak binnen drie 

maanden ingericht”. De rest is helemaal 
Leticia. Samen met haar zus tekende zij 
het logo, beschilderde de etalage, stelde 
het menu samen en schreef het op de 
muur. Leticia: “Soms komen mensen van 
ver omdat ze graag authentiek Mexi-
caans willen eten. Ze weten dat ik geen 
‘texmex’ kook – bij mij vind je geen bur-
rito’s maar wel bijvoorbeeld taquito’s en 
cactus salade. Anderen hebben het restau-
rant bij toeval vanuit de trein gezien en 
komen eens kijken. Niet iedereen is be-
kend met de echte Mexicaanse keuken. 
Maar er is voor ieder wat bij. Of je nu 
voor de guaca mole, de enchiladas of de 
fajitas komt. Alle hoofdgerechten zijn 
met rijst en frijoles – bonen. Je krijgt ze 
mee naar huis in handige bakjes met in-
structies voor opwarmen in de magnetron 
of de oven. Je hoeft dus niet te haasten 
om het warm te houden. Mañana!

In de toekomst wil ik graag bezor-
ging toevoegen als mogelijkheid. Uiter-
aard verzorg ik ook catering. Leuk is de 
samenwerking met Espressobar Heilig 
Boontje in het Europakwartier. Met hen 
heb ik twee keer een Mexicaanse avond 
georganiseerd, waarbij mensen konden 
proeven. Ik hoop nog veel mensen uit 
Almere Poort tegen te komen in mijn 
Mexicaanse hoekje”.

redactie n

c u l I n A I r

Afhaal Mexicaan 
& Catering

Xenonstraat 88
1362 CH Almere Poort

06-520 444 72
www.rinconmexicano.nl

rinconmexicano@hotmail.nl

p r o e v e r i j

kom op 15 juni 

15:00-20:00 uur

gratis proeven!
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z o r G S c A l A

Vizier

Een huisarts die naar je luistert en de 
tijd neemt om je goed te informeren. 
Een huisarts bij wie je ook online een af-
spraak kunt inplannen, een deel van je 
dossier kunt inzien en labuitslagen kunt 
bekijken. 

Als deze huisarts dan ook nog samen-
werkt met (kinder)fysiotherapeuten, con-
sultatiebureau, opvoedadviseurs, ver los-
kundigen, apotheek en maatschappelijk 
werk, dan heb je alles wat je zoekt qua 
zorg in één gebouw. 

In het kort, wat biedt gezondheidscen-
trum Vizier:

• Huisartsenzorg 
•  Een innovatieve apotheek die geen 

sluitingstijden kent (dus 24/7 ge-
opend)

•  Zorgprogramma’s voor cliënten met 
een chronische aandoening zoals 
diabetes, astma/COPD en hart- en 
vaatziekten

•  Consultatiebureau 
• Opvoedadviseurs
•  Een verloskundepraktijk met zeer 

ervaren verloskundigen
•  Fysiotherapie, algemeen en kinderfy-

siotherapie
•  Maatschappelijk Werk 
• Wijkverpleging 
•  Tandheelkunde (een vrijgevestigde 

tandartsenpraktijk)
•  Het Mamacafé – ervaringen uitwis-

selen met andere kersverse moeders, 
begeleid door deskundigen zoals een 
lactatiekundige, verloskundige of een 
medewerker van het consultatiebureau.

Bij al onze zorgverleners sta je als cliënt 
centraal. Betrokkenheid en persoonlijke 
zorg, dat kun je van ons verwachten.

Wil je een kennismakingsgesprek met 
één van onze huisartsen? Dat kan! Bel 
dan naar: 036-545 4370.

Team gezondheidscentum Vizier n

contactgegevens / afdelingen

Gezondheidscentrum 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

• de Caleidoscoop 
 coaching & therapie voor kinderen
 www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl  
 036-545 43 70

• Praktijk voor Podologie Almere   
 06-385 016 57

• Psychologenpraktijk Psymere   
 06-510 121 20

• Praktijk voor gestaltpsychotherapie  
 06-215 269 26 / 06 307 839 37

• derma Quality – huidtherapie
 06-392 071 54

Gezondheidscentrum Vizier
Sterk in persoonlijke zorg

Almere Poort begint steeds meer vorm te krijgen en we hebben 

gelukkig steeds meer faciliteiten binnen handbereik. niet onbe-

langrijk is het om ingeschreven te staan bij een goede huisarts. 
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O n d e R w i J S

basisscholen

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

de droomspiegel
katholieke basisschool    
voor daltononderwijs

De Droomspiegel ‘Columbus’

Marco Polo Route 60

1363 LA Almere Poort

De Droomspiegel ‘Europa’

Slowakijehof 1

1363 BD Almere Poort

(036) 540 60 60

info@droomspiegel.nl

www.droomspiegel.nl

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

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

Tot aanvang juli:
Nederlandhof 3, 1363 DC Almere

Per aanvang juli:
Pygmalionstraat 1 en 5, 1363 SC 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

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

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

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
• BSO Columbuseiland
 Marco Poloroute 56
• BSO Merlijn
 Marco Poloroute 60
• BSO De Ruimte
 Pygmalionstraat 1 en 5
• KDV De Ruimte
 Pygmalionstraat 5

(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
Luxemburgstraat 22, 1363 BK 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

Voorzieningen in Almere Poort

v o o r z I E n I n G E n  I n  A l M E r E  P o o r T

WiJZigingen OF TOeVOegingen
voor deze adressenlijst doorgeven aan: 

redactie@almerepoortnieuws.nl

nieuw
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peuterspeelzaal

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

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

Peuterspeelzaal de Ruimte
Pygmalionstraat 5, 1363 SC Almere
06-535 302 00
www.partou.nl, klantvan@partou.nl

A R T S 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

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
info@tandmere.nl

dierenartsen

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

O v e R i G e  Z O R G

fysiotherapeuten

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

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

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

mensendieck oefentherapie

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

lichaamstherapie

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

logopedie

logopedie.Almere  
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
www.logoflevo.nl
info@logoflevo.nl 

diëtisten

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

dietistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere
0320-239 223
www.simplfood.nl
e.binkhorst@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
www.corehealthsolutions.nl
info@corehealthsolutions.nl

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

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

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

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

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

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

 
massage en healing

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

massagetherapie Almere
praktijk voor massagetherapie en Dorn
Jupitersingel 18, 1363 VP Almere
06-218 935 19
www.massagetherapie.us
arthur1956@hotmail.com

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

thuiszorg

Privazorg west-Flevoland
thuiszorgorganisatie voor AWBZ vergoede 
verzorging en verpleging
Aresstraat 21, 1363 VJ Almere
(036) 531 77 10
marion@privazorgwestflevoland.nl

w O n e n

woonvormen

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

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

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

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

makelaar

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

bouwen

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

Santman van Staaden
architecten, bouwvoorbereiding
Apollostraat 24, 1363 TJ Almere Poort
(036) 535 70 10
www.santmanvanstaaden.nl
info@santman.nl

v e R Z O R G i n G

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

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.hairstudio-downtown.nl

la Belle
hairstyling & visagie, dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH Almere
(036) 848 55 50

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

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

venus
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

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
info@brazilianwaxandnails.com

v o o r z I E n I n G E n  I n  A l M E r E  P o o r T
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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@huidverbeteringreflections.nl

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

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

v R i J e  T i J d

sport

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

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

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

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

Turning Spirit Almere
ritmische gymnastiek voor kinderen
in buurtcentrum Amerika  
www.turningspiritalmere.nl
tsa.roxanne@gmail.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 

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

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

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

recreatie

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

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

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

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

R e l i G i e U S

Ahmadiyya Gemeenschap
Geerten Gossaertpad 17, 1321 TG Almere
06-192 274 76
www.alislam.org, www.islumnu.nl
azharnaeem@hotmail.com
moskee: Heliumweg, Almere
(bouw in voorbereidingsfase)

Hindoestaans cultureel   
centrum ‘Shiv mandir’
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
Gerrit Achterbergstraat 4, 1321 PJ Almere
06-111 586 28
www.kaylaash.com, info@kaylaash.com
Bezoekadres: Trojestraat, 1363 VL Almere
(in aanbouw)

liberaal Joodse Gemeente   
Flevoland ‘Beth b´nei Jonah’
Postbus 50238, 1305 AE Almere
(036) 532 40 27, 06-498 008 15 
www.ljgflevoland.nl
ljgflevoland@hotmail.com 
bijeenkomsten in Buurtcentrum Amerika

de Schone Poort
Protestantse bezinningsplek
Hermesstraat 7, 1363 TP Almere
(036) 536 96 48, 06-451 823 16
www.deschonepoort.nl
info@deschonepoort.nl
maandelijks kerkcafé in de huiskamer
 
 vrije evangelische Gemeente   
‘de veilige Haven’
Emil Noldestraat 26, 1328 LN Almere
(036) 523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: Groenhorst College, 
Heliumweg 1, 1362 JA Almere

nieuw
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water of life ministries
Pekelmeerpad  8, 1317 AN  Almere 
(036) 880 18 13, 06-294 072 69
www.wateroflifeministries.nl
info@wateroflifeministries.nl
samenkomsten: Europaschool, 
Nederlandhof 3, 1363 DC Almere  

S e R v i c e S

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

communicatie en teksten

de communicatie
communicatieadvies, tekstproducties 
en vertalingen incl. drukwerktrajecten
Oostenrijkstraat 31, 1363 CB Almere
(036) 844 89 58, 06-526 620 10 
www.decommunicatie.nl 
info@decommunicatie.nl

fotografie

Fotostudio 87
Argonweg 22, 1362 AA Almere
06-284 85 126
www.fotostudio87.nl
info@fotostudio87.nl

grafische vormgeving

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

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

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

H O R e c A

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

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

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

chiang mai ThaiFood2Go
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM Almere
(036) 841 61 94 

de Poort
mediterraanse broodjes en maaltijden
Europalaan 939, 1363 BM Almere

lunchroom & eethuis Homerus
Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM Almere
(036) 841 81 36
www.eethuishomerus.nl
info@eethuishomerus.nl  

HarborHouse  
Marinaweg 4, 1361 AC Almere 
(036) 536 90 61  
www.harbor-house.nl, info@harbor-house.nl
  
Heilig Boontje espressobar 
Beneluxlaan 614, 1363 BJ Almere
06-246 758 56 / 06-551 784 58
www.heiligboontje.com
info@heiligboontje.com  
 
Hikari
Japanse specialiteiten, take away
Slowakijeplaats 2, 1363 BC Almere
(036) 841 31 83, www.sushi-hikari.nl

Jawa city
Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 KG Almere
(036) 841 85 07

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

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

Rincón mexicano 
Xenonstraat 88, 1362 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
Xenonstraat 90, 1363 GH Almere
(036) 549 84 80
www.suri-java.nl, info@suri-java.nl

Taj mahal
Indiase specialiteiten restaurant
Duitslandstraat 1A, 1363 BG Almere
(036) 536 94 34, www.tajmahalalmere.nl

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

v o o r z I E n I n G E n  I n  A l M E r E  P o o r T

www.deboerillustraties.nl

logo’s
picto’s

prenten
cartoons

karakters
kleurplaten

plattegrond

de boer illustraties

nieuw

nieuw
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v o o r z I E n I n G E n  I n  A l M E r E  P o o r T

w i n K e l S

food

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

Bakkerij Alhambra
Poseidonsingel 48 (Ithaka), 1363 TR Almere
06-175 744 44
bakkerij.alhambra@gmail.com

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

Oil & Sandwiches
Europalaan 820, 1363 BM Almere

Toko Almere Poort
Europalaan 907, 1363 BM Almere
(036) 525 03 24

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

non-food

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

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

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

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, info@internetzonwering.nl
www.internetzonwering.nl

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

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

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

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

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

B A n K

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

One stop shopping • Drukwerk • Digitaal drukwerk 
DTP / pre-press • Complete mailings

Drukwerk nodig?

www.teewes.nl
of bel: 036-5311135

nieuw

nieuw

nieuw
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z o r G S c A l A

Dagboek van een huisarts
Na een hele lange ‘winter’ is ie-
dereen toe aan zon. Ik merk op 
de praktijk dat de korte, grijze 
dagen er bij mijn patiënten be-
hoorlijk ingehakt hebben. Con-
tinu verkouden, slapeloze nach-
ten, vermoeidheid, somberheid. 

Het maakt mensen soms moedeloos. Ook ik ben het 
zat om het koud te hebben. En dat nog in mei! 

Okay, er is altijd wel iets te klagen. Maar zodra de 
eerste zonnestraaltjes zich laten zien, word ik al 
iets vrolijker en krijg ik kriebels in mijn buik. Het is 
bekend dat zonlicht, mits met mate gebruikt, helpt 
tegen vele kwalen. Het verhoogt je vitamine-D-ge-
halte, waardoor je botten beter calcium opnemen. 
Het verbetert je stemming, je bent minder somber en 
je voelt je energieker. Het vermindert klachten van 
de huid, zoals eczeem en psoriasis. En niet te verge-
ten, met een bruin kleurtje schijn je je veel mooier 
te voelen, althans, dat heb ik me door velen laten 
vertellen. Ik kan er niet helemaal over meepraten, 
met mijn kleur die ’s winters blijft. Mij maakt de zon 
gewoon een beetje blijer. 

Natuurlijk moet je op het heetst van de dag de zon 
vermijden of je goed insmeren met een hoge fac-
tor. Dit omdat je dan anders snel verbrandt. Ook 
is het niet goed voor je huid om overmatig veel in 
de zon te zitten. Met name een blanke huid rimpelt 
daar veel sneller van. Uit onderzoek is gebleken dat 
doordat mensen, met name vrouwen, teveel de zon 
vermijden er meer sprake is van vitamine D tekort, 
waardoor de kans op bijvoorbeeld botontkalking 
toeneemt. En je immuunsysteem wordt erdoor be-
invloed.

Maar goed, ik had het over blij worden van de zon. 
En laat ik nou die schaarse zonnestraaltjes kunnen 
combineren met een andere grote liefde, namelijk 
mijn Amsterdam. Op een terras op het Rembrandt-
plein, nippend aan een Coebergh met ijs (ja dat is 
vast ouderwets), zon op mijn snoet en dan gewoon 
mensen kijken. Een beetje ultiem Nederlands. Voor 
mij heeft Amsterdam altijd iets heel gezelligs. Ik krijg 
dan heel even een beetje heimwee. Ik kan dan ook 
niet wachten totdat Almere Poort met een winkel-
centrum van allure en een promenade met terrasjes, 
uitkijkend over het Markermeer, nét zoveel gezellig-
heid zal gaan uitstralen. Ik kijk de winkels en ter-
rasjes zo’n beetje de grond uit. Het kan me niet snel 
genoeg gaan. Ik heb dan ook alle hoop dat, als ik 
vanachter mijn zonnebril die Coebergh bestel, terwijl 
ik over het Markermeer naar de skyline van Amster-
dam kijk, de kelner lachend nog weet wat dat is. 

Sharda Das, huisarts n

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.

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve 
samen werking 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!

Wie vindt u ook in Poortkliniek?
Huisartsen Medi-Mere 036  -  532 99 88
Tandarts Tandmere 036 - 222 23 33
Apotheek Medi-Mere 036 - 522 99 91
Fysiotherapie Fysio - Mere 036 - 532 11 22
Verloskundigen ‘De Eerste Stap’ 036 - 540 02 66
Diëtisten ‘Simpl. Food’ 0320 - 239 223
Psychologische zorg 036 - 232 99 88
Logopediepraktijk Flevoland 036 - 549 93 27
AVE Orthopedische Klinieken 035 - 622 32 60
KNO Artsen Poortkliniek  036 - 546 50 01

Beneluxlaan 573
1363 BJ Almere Poort

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



c A r T o o n

jUNI

 01 Almeerdaagse (28 mei - 2 juni)

 01 vis à vis harT (t/m 14 juli)

 01 Talentenfinale Turnen Topsportc.

 01 Almere regatta (1-2 juni)

 02 Triathlon Almere Marina Muiderz.

 03 Avondvierdaagse (t/m 6 juni)

 05 MaxiMam buurtcentrum Amerika

 07 Disco vIPlounge (jeugd)

 07 live Music heilig Boontje

 08 Poort festival

 09 feest! KindercASla 2 jaar

 09 Kaiten open Topsportcentrum

 11 Kookclub vIPlounge

 14 (Alleen) Mama verwendag

 15 Groenhorst Event

 15 Proeverij rincón Mexicano

 17 fietsvierdaagse (t/m 21 juni)

 17 workshop jeniffers Bloemen

 20 De Schoor in gesprek met jou

 21 Sponsor zomertour het Poorthuis

 22 BingoAvond buurtcentr. Amerika

 27 Peuter+ Kleine Columbus

jULI

 05 Disco vIPlounge (jeugd)

 05 workshop jeniffers Bloemen

 06 chocolate Tasting heilig Boontje

 08 vakantiefun De Schoor

 13 Gestrand Almeerderstrand

 25 Peuter+ Kleine Columbus

AUGUSTUS

 08 Twirling cup Topsportcentrum 

 14 Kermis in Poort (t/m 18 aug.)

 24 Strandfestival zAnD

 29 Peuter+ Kleine Columbus

SEPTEMBER

 06 Disco vIPlounge (jeugd)

 21 Burendag oranje fonds

 21 BingoAvond buurtcentr. Amerika

 22 rommelroute columbuskwartier

 26 Peuter+ Kleine Columbus

OKTOBER

 04 Disco vIPlounge (jeugd)

 05 Binnenstebuiten vrijwilligersdag

  het Poorthuis

EVENEMENTEN PoorT

Evenementen in Almere Poort 

opgeven voor de agenda van oktober 

t/m februari in de volgende uitgave 

van Poortnieuws? Mail deze naar:

redactie@almerepoortnieuws.nl

Fotostudio 87 | 06 - 284 85 126
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

met het hele gezin 
op de foto?
portret voor 1 t/m 6 personen

meerdere opstellingen mogelijk

inclusief afdruk 20 x 30 cm

zie coupon 

voorin

van E 75

voor E 45



Sport-bso

Op de sport-bso maken kinderen 

kennis met allerlei sporten, hier 

zie je ze bezig met free running!

De sport-bso wordt aangeboden in 

sporthal ‘Het ei van...’ aan de Henry 

Stanleystraat in Columbuskwartier. 

Vanaf de zomervakantie zal er 

naast de dinsdag ook op maandag 

en donderdag sport-bso zijn.

Shetlanders

Romana en Pebbles hebben zich 

uitstekend vermaakt op de Konin-

ginnemarkt in het Cascadepark. 

Pebbles kan inmiddels bereden 

worden en veel kinderen maakten 

van de gelegenheid gebruik.

Zomerkamp

Het bso-zomerkamp vindt plaats 

in Zeist, midden in de bossen. We 

hebben daar voor vier dagen een 

echt clubhuis van de scouting 

gehuurd. Daar gaan we van alles 

ondernemen: sport, speurtocht, 

zwemmen, hutten bouwen, boog-

schieten, leuke attracties in de 

buurt bezoeken, verstoppertje... 

Moestuin

De moestuin staat er weer keurig 

bij. Klaar om te zaaien. Wie kweekt 

de grootste pompoen en wie de 

hoogste zonnebloem? 

kinderdagverblijf

De Boerderij De Hooiberg

Buiten Schoolse Opvang

KinderCentrumAlmere

Mercuriusstraat 1

1363 ZB Almere Poort

(036) 841 95 85

www.kindercentrumalmere.nl 

info@kindercentrumalmere.nl

verse warme maaltijd 

aan gezellige tafel

is inbegrepen

kleinschalige opvang

van maandag t/m vrijdag 

van 7.00 tot 19.00 uur

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

sport-bso onder leiding van 

gediplomeerde sportleraren

zomerkamp voor 

bso-kinderen


