
kijk gauw 

voorin voor 

de 12 leuke 

coupons!

7



ma 21 okt van 10-12 uur6-8 jaar  Een rond huisje bouwen met slangen van klei

di 22 okt van 13-15 uur9-12 jaar  Iglo’s bouwen

wo 23 okt van 10-11 uur6-9 jaar  Speurtocht door KindercASLa

do 24 + vr 25 okt van 10-12 uur6-8 jaar  Een ronde toverlantaarn maken

do 24 + vr 25 okt van 13-15 uur9-12 jaar  Een pompoenhuisje maken

wo 23 okt van 11.15-12.15 uur10-12 jaar  Speurtocht door KindercASLa
wo 23 okt van 14-16 uurvanaf 10 jaar  Fotografie workshop. Heb jij altijd al willen weten hoe een fotocamera werkt? Hoe je mooie plaatjes kunt schieten van de natuur, dieren, gebouwen of mensen? Kom dan naar deze workshop verzorgd door professioneel fotografe    Angela Tellier van Stichting Twisted. Meer info op     onze website.

www.kindercasla.nl

Leuk als je komt! Schrijf je wel even in via onze website

kosten 
workshops
€ 2,50 p.p.

kosten 
speurtocht
€ 1,50 p.p.

in de 

herfstvakantie  

bouwen we rond! 

Als alles doorgaat wordt er in het 

Cascade Park een begin gemaakt met de 

bouw van een rond huisje, dat wordt 

gemaakt van slurven gevuld met zand.  

We noemen het een zandzakken folly. 

Daarom worden de activiteiten buiten en 

binnen afgewisseld. De kinderen gaan in 

KindercASLa aan de slag met de techniek van 

het rond bouwen. Best ingewikkeld hoor, maar 

onze Roze Taart is ook rond en goed gelukt. 

Als bijzondere activiteit staat woensdag 

een fotografie workshop op de agenda in 

samenwerking met stichting Twisted. Speciaal 

voor de oudere kinderen die altijd al wilden 

weten hoe fotografie werkt!

Zie ook de KindercASLa 
pagina midden in dit blad!

6  I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Het Arte College – een kunstzinnige 

school in de wijk

8  I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Poort, school voor havo en mavo, 

start vierde jaar in eigen gebouw

9 I  s p o r t

Fit Visit Outdoor geeft 

bootcamps in Almere Poort

10  I  v o o r t g e z e t  o n d e r w I j s

Leerlingen Groenhorst Almere 

presenteren maquette aan koningspaar

11  I  z o r g s c a l a

Tandheelkundig Centrum Poseidon

uitgebreid met orthodontie

12  I  v e r k e e r

‘Volwassen’ busbaan voor Almere 

Poort – vanaf 25 oktober autovrij

13  I  c u l t u u r  e n  n a t u u r

Theatergroep Groen Gras geeft 

workshops in Muiderzandbos

14  I  n I e u w  I n  p o o r t

Nieuw in Almere Poort

16  I  o n d e r n e m e n

Veelbelovende chocolatier 

Jordy Cambach start bedrijf aan huis

17 I  o n d e r w I j s  e n  c u l t u u r

Sterrenschoolkinderen onthullen 

Erfgoedmarker in Homeruspark

18 I  b o u w e n

Nieuwe kavels in Homerus- 

kwartier en Europakwartier 

21 I  b o u w e n

Ontwikkelaar gaat bouwen in 

‘de Boog’ in Columbuskwartier

22 I  k I n d e r c a s l a p a g I n a

KindercASLa nieuws

24 I  v r I j e  t I j d

Gevarieerd programma met 

veel nieuwe activiteiten

26 I  z o r g s c a l a

Nieuw in Poortkliniek: 

tweede huisarts, psycholoog 

en cardiologie

28 I  b o u w e n

Bouw 500ste IbbA-woning

30 I  w e l z I j n

Werk- en leercentrum met winkel

31 I  v e r z o r g I n g

‘Bert-wenkbrauwen’

32 I  g e m e e n t e  I n  d e  w I j k

De kracht in Poort ontdekken 

34 I  g e b o r e n  I n  p o o r t

Geboorterubriek

35 I  z o r g s c a l a

Gezondheidscentrum Vizier

42 I  c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Uitgave I  Studio Breedveld

Postbus 60207, 1320 AG Almere

(036) 537 47 92

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

Drukkerij I  Teewes

Katernstraat 11, Almere

(036) 531 11 35

www.teewes.nl

De uitgever verklaart dat deze uitgave op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel aanvaardt de uitgever op geen enkele wijze 

aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen dan ook door geen enkele partij rechten worden ontleend.



praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

• sabaaydi massage

• voetreflexologie

• oorkaarstherapie

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

Nathalie
 Jansen

gediplomeerd 
therapeute

eerste behandeling 50% korting

50%

50% korting op de 
eerste behandeling

ook voor mannen ;-)

AAnbieding:

model knippen E 10

of: model knippen, 

haarmasker en 

gezichtsbehandeling 

met argan-olie E 50

BabyShoot

Fotoshoot in 3 kledingsetjes

Cd met minimaal 50 foto’s

Professionele 20x30cm afdruk

van E 129

voor E 99

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

f i tsyou2
 zwangerschapskleding

Bij  inlevering van deze coupon 

15% korting 
op je aankoop in de winkel.

Online shoppen?

Ga naar
www.zwangerschapsmodeenmeer.nl

en gebruik de code POORT bij  je 
bestel l ing.

f i tsyou2
 zwangerschapskleding

Bij  inlevering van deze coupon 

15% korting 
op je aankoop in de winkel.

Online shoppen?

Ga naar
www.zwangerschapsmodeenmeer.nl

en gebruik de code POORT bij  je 
bestel l ing.

Bakkerij Patisserie Alhambra

Poseidonsingel 48 (Ithaka)

15% korting op 

het gehele assortiment

Chinees Afhalen
bezorgen & Catering

10% korting op de totale rekening

Fit ViSit OutdOOr

bootcamps en personal training,

ook in Almere Poort

15% korting op alle rittenkaarten

met actiecode BCPOORT

www.fitvisitoutdoor.nl

Cambach Chocolaterie

gratis crunchy repen

22 t/m 26 oktober 2013
ophalen bij Crazy Beads, Europalaan 915

bos bloemen

van E 15

voor E 13,50

gratis frisdrank bij aankoop 
van een megawereldburger 

met vlaamse friet

nieuw

voor dames en kinderen



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

g
el

d
ig

 t
/m

 1
5 

fe
b

ru
ar

i 2
01

4

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

balderstraat 19

1363 WH Almere Poort

06-841 549 62

06-426 103 54

036-848 55 50

www.labellehairstyling-visagiepoort.nlg
el

d
ig

 t
/m

 2
8 

fe
b

ru
ar

i 
20

14

g
el

d
ig

 t
/m

 1
5 

fe
br

ua
ri 

20
14

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 
Poortnieuws7 actie gaat.
breng deze coupon mee 
naar de afspraak.

Kijk voor meer informatie op de website.

f i tsyou2
 zwangerschapskleding

w w w . f i t s y o u 2 . n l
s p i e g e l s t r a a t  2 b  b u s s u m

w e b s h o p :
w w w . z w a n g e r s c h a p s m o d e e n m e e r. n l

f i tsyou2
 zwangerschapskleding

w w w . f i t s y o u 2 . n l
s p i e g e l s t r a a t  2 b  b u s s u m

w e b s h o p :
w w w . z w a n g e r s c h a p s m o d e e n m e e r. n l

15%Chinees Afhalen
bezorgen & Catering

Europalaan 838
1363 BM Almere Poort

036 - 525 40 96
www.dailyoriental.nlg
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Bakkerij Patisserie Alhambra

Poseidonsingel 48 (Ithaka)

1363 TR Almere Poort

06-175 744 44

bakkerij.alhambra@gmail.com
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Fit ViSit OutdOOr

bootcamps en personal training,

ook in Almere Poort

06-280 937 69

www.fitvisitoutdoor.nl

info@fitvisitoutdoor.nlg
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Cambach Chocolaterie
06-515 937 50

www.facebook.com/cambachchocolaterie
cambachchocolaterie@gmail.com

gratis crunchy repen, 1x per klant
22 t/m 26 oktober 2013

ophalen bij Crazy Beads, Europalaan 915
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Europalaan 818 • Almere Poort

036 844 48 44 • www.jeniffersbloemen.nl

l u n c h r o o m  &  e e t h u i s  h o m e r u s

thorstraat 2
 1363 Wm Almere Poort

036 - 841 81 36
www.daynight.nl

open: di-vr van 12.00 tot 20.00
za-zo van 15.00 tot 20.00

g
el

d
ig

 t
/m

 3
1 

d
ec

em
b

er
 2

01
3

voor dames en kinderen



OKTOBER

 13 Opening Hondenspeelweide

 15 Barista workshop Heilig Boontje

 16 Playground Instuif Cascadepark

 17 Mama café @ Heilig Boontje

 18 Kinderbingo buurtcentrum Amerika

 18 Wandelweekend Almere Poort

 21 Vakantie-workshops KindercASLa

 24 Kinderfilmmiddag VIPLounge

 25 Workshop Jeniffers Bloemen

 26 Workshop Crazy Beads

 29 Start Kinderkoken VIPLounge

 30 Mama café @ Heilig Boontje

nOvEmBER

 02 Bier en Spijs Heilig Boontje

 04 Groenhorst info-avond vmbo K/B

 06 Groenhorst info-avond vmbo G/H

 07 Sportontbijt Topsportcentrum

 08 Workshop Cambach Chocolaterie

 09 Repair Café @ De Plint

 09 Bollen poten Cascadepark

 09 DJ workshop voor kids HB

 09 BingoAvond buurtcentr. Amerika

 12 Barista workshop Heilig Boontje

 13 Workshop Jeniffers Bloemen

 14 Mama café @ Heilig Boontje

 16 Bollen poten Cascadepark

 22 Workshop Cambach Chocolaterie

 27 Mama café @ Heilig Boontje

 28 Poort, havo/mavo info-avond

dEcEmBER

 04 Arte College info-middag/avond

 06 Workshop Crazy Beads

 08 Nobody Moves like me Topsportc.

 09 Gemeente: info-avond Poort

 11 Poort, havo/mavo Expeditiemiddag

 11 Groenhorst Open Huis mbo

 11 Barista workshop Heilig Boontje

 12 Mama café @ Heilig Boontje

 14 Repair Café @ De Plint

 16 Workshop Jeniffers Bloemen

 20 Kinderbingo buurtcentrum Amerika

 21 BingoAvond buurtcentr. Amerika

januaRi

 12 Repair Café @ De Plint

 22 Arte College Open Avond

 29 Poort, havo/mavo Open Dag

 31 Live Music in Heilig Boontje

fEBRuaRi

 07 Groenhorst Open Huis vmbo

 08 Groenhorst Open Huis vmbo

 09 Repair Café @ De Plint

 12 Poort, havo/mavo Expeditiemiddag

 14 TGIValentinesFriday! Heilig Boontje

EvEnEmEnTEn POORT

Evenementen in Almere Poort 

opgeven voor de agenda van februari 

t/m juni in de volgende uitgave 

van PoortNieuws? Mail deze naar:

redactie@almerepoortnieuws.nl

Werkdruk en schoolcarri  ̀ere
Mijn zoon zit nu in groep 7. Vond hij het al moeilijk toen 
hij er in groep 2 achter kwam dat je op school weleens iets 
moet doen waar je geen zin in hebt – lees: taal en rekenen, 
of überhaupt opstaan als de wekker gaat – nu wordt de druk 
nog wat hoger. De entreetoets ligt op de loer en het school-
advies dat je krijgt in groep 8 is bepalend voor het verdere 
verloop van je schoolcarrière en voor wat je later kunt wor-

den. Best een zorg dus voor een kind van tien. Het is een troost, en hopelijk een 
stimulans om toch maar aan het werk te gaan, dat er in Almere Poort zulke leuke 
middelbare scholen zijn. Voor deze uitgave van PoortNieuws interviewde ik de 
nieuwe directeur van het Arte College. En de directrice van Poort, school voor 
havo en mavo, die sinds begin dit schooljaar een eigen schoolgebouw heeft. 
Groenhorst Almere bericht over een presentatie tijdens het koningsbezoek en 
viert dit najaar haar tienjarig bestaan. Veel informatie over het voortgezet on-
derwijs dus. Een stukje eigenbelang?

Suzan Breedveld, uitgever n

C A R T O O N

Poseidonsingel 45
1363 TR Almere
036-741 00 05

info@tcposeidon.nl
www.tcposeidon.nl

Tandheelkunde · OrThOdOnTie · TandprOTheTiek · MOndhygiëne
nieuwe, moderne praktijk in almere poort | voor uitneembare en vaste beugels

bespreek uw persoonlijke wensen en voorkeuren | ook voor volwassenen | geen wachtlijst

Nieuw iN Almere Poort: orthodoNtist
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Bijna volgroeid
Het eerste jaar was het Arte College on-
dergebracht in het gebouw van de Co-
lumbusschool. Na dit jaar pionieren kon 
de school haar eigen schoolgebouw aan 
de Oostenrijkstraat in het Europakwartier 
betrekken. Nu gaat het Arte College haar 
vijfde jaar in en is al bijna volgroeid.

Afgelopen zomer ging directrice Roos-
je Passchier met pensioen en werd een 
passende opvolger gevonden in Hubert 
Roza. Hij is net vier weken aan het werk 
als hij mij ontvangt. Voor PoortNieuws 
maakt hij graag tijd vrij. Als neerlandi-
cus weet hij ons magazine te waarderen.

arte-week
Ik val met mijn neus in de boter, want 
het is Arte-week. Hubert legt uit dat er 
deze week geen gewone lessen plaats-

vinden, maar dat elk leerjaar zijn eigen 
programma volgt. Zo is het tweede leer-
jaar op kamp, met als thema ‘buiten-
kunst’, het derde leerjaar bezoekt allerlei 
musea en tentoonstellingen, waaronder 
de Pixar Expo in Amsterdam en vier 
havo/vwo werkt aan een montage-voor-
stelling over liefde. 

In de aula, waar de leerlingen normaal 
in de pauze hun boterham eten, staat nu 
een tribune. Hubert: “Deze tribune is net 
nieuw, speciaal voor ons op maat ge-
maakt in Engeland. Hij is inklapbaar en 
neemt ingeklapt maar weinig ruimte in”. 
Boven het toneel hangen grote kraan-
vogels, gevouwen van wit papier. Deze 
vormen het decor voor de voorstelling. 

“In een week tijd werkt een groep leer-
lingen naar een complete voorstelling 
toe. Dat is een hele uitdaging in zo’n 
korte tijd. Hierbij worden niet alleen rol-
len ingestudeerd, maar er wordt ook ook 
gewerkt aan regie, decor, kostuums, licht 
en geluid, muzikale begeleiding en het 
ontwerpen van entreekaarten. De leer-
lingen worden tijdens de Arte-week niet 
alleen begeleid door vakdocenten van de 
kunstvakken, maar alle docenten werken 
mee. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld de 
leraar aardrijkskunde meewerkt aan het 
script”.

verbinding met de wijk
Hubert nodigt me spontaan uit voor de 
avondvoorstelling, waarbij het enthousi-
aste publiek voor het merendeel uit ou-
ders van leerlingen bestaat. “We willen 
meer met de buurt gaan doen. We werken 
natuurlijk al samen met welzijnswerk De 
Schoor voor de exploitatie van de VIP-
lounge. Maar daarnaast willen we graag 

buurtbewoners uitnodigen om voorstel-
lingen bij te wonen. Dat is er eerder nog 
niet van gekomen. Een aantal van onze 
voorstellingen hebben nu voldoende 
kwaliteit voor een breder publiek. Dat 
zou een mooie manier zijn om de band 
met de wijk te verstevigen. Iets anders 
waar we graag aan mee willen werken is 
een podium in het Cascadepark. We wil-
len dus zowel zelf de wijk in als de wijk 
binnenhalen in de school.

Goede koers
We hebben nu 760 leerlingen en groeien 
door tot 850 leerlingen, dus we verwach-
ten nog één groeischeut tot we het de-
finitieve leerlingaantal hebben bereikt. 
Afgelopen schooljaar hadden we voor 
het eerst een examenklas, vier vmbo. De 
resultaten waren goed, dus we weten dat 
we op de goede koers zijn. Dit jaar is er 
voor het eerst een havo-examenklas en 
volgend schooljaar zal de eerste lichting 
vwo-leerlingen examen doen.

We zijn dit schooljaar begonnen met 
110 leerlingen meer dan vorig jaar en 
we hebben tien nieuwe docenten aange-
nomen. Je kunt nu merken dat het wat 
drukker wordt in de school. De eerste ja-
ren was er natuurlijk veel ruimte in het 
gebouw. 

decor van bouwzand
De school heeft een streekfunctie, omdat 
leerlingen bewust kiezen voor het thea-
terprofiel. Velen komen met de fiets naar 
school, maar er wordt ook dankbaar ge-
bruik gemaakt van het treinstation. Dit is 
ideaal gelegen, op vijf minuten loopaf-
stand van de school. Zelf reis ik ook per 
trein, van deur tot deur is het drie kwar-

Het arte college -- een 
kunstzinnige school in de wijk

V O O R T G E z E T  O N D E R W I J S

een middelbare school die is ingericht als theaterbedrijf. Het 

theater is het kloppende hart van de school en daaromheen is 

een bedrijvigheid van leerlingen op vier niveaus: van vmbo-kb 

tot vwo. Ze krijgen les op ‘leerpleinen’ en lunchen in hun eigen 

theatercafé, de ViP-Lounge. deze unieke school staat in Almere 

Poort. de nieuwe directeur, Hubert Roza, is net vier weken aan 

het werk als hij mij enthousiast ontvangt.

Hubert Roza, de nieuwe directeur van 
het Arte College



POORTNIEUWS I 7 

tier vanaf mijn huis in Utrecht. Perfect! 
Op het moment dat je uitstapt op station 
Almere Poort, stap je eigenlijk al in een 
decor van bouwzand en dan loop je de 
levendige wijk in. Een betere locatie kun 
je je niet voorstellen. 

Ik moest even wennen aan het feit dat 
Almere zo uitgestrekt is. In het begin 
wilde ik de afstanden tussen wijken nog 
weleens verkeerd inschatten en kwam ik 
zomaar twintig minuten te laat aan bij 
een afspraak. Inmiddels ben ik daarop 
ingespeeld doordat ik een fiets bij de 
school heb staan.

Ori ënteren
Zowel de docenten als de leerlingen wor-
den zorgvuldig geselecteerd. Het is niet 
zo dat ze bijzonder getalenteerd dienen 
te zijn of auditie moeten doen. Belangrij-
ker is dat ze belangstelling hebben voor 
kunst en theater en dat ze passen bij de 
school. Het Arte College is een geweldige 
school, maar onze manier van werken 
moet wel bij je passen. Hoewel er ver-
schillende vormen van leren worden aan-
geboden, kan het zijn dat de school niet 
bij je past. Daarom adviseren wij toekom-
stige leerlingen om zich goed te oriënte-
ren door bijvoorbeeld de open dagen te 
bezoeken. Voor havo- en vwo-leerlingen 
is nog voldoende plaats. Voor het vmbo is 
er een loting om toegelaten te worden op 
de school. Deze kan omzeild worden mid-
dels een toets voor bijzondere geschikt-

heid. Op die manier krijgt iedereen een 
kans, maar lopen we een perfecte match 
niet mis.

Leerpleinen
De school is bijzonder in haar manier 
van werken. Een voorbeeld hiervan zijn 
de leerpleinen – open ruimtes met een 
soort van flexwerkplekken, compleet 
met digitale leermiddelen. Zo is er een 
leerplein voor de exacte vakken en een 
leerplein voor de talen. Op een leerplein 
kunnen drie of vier klassen uit verschil-
lende leerjaren tegelijk aan het werk zijn. 
Er wordt veel zelfstandig gewerkt. Voor 
instructies zijn er speciale ruimtes. De 
docent geeft de instructies maar is ook 
een coach. De meeste leerlingen wennen 
hier heel snel aan. Het concept werkt 
omdat onze docenten op dezelfde manier 
werken als van de leerlingen verwacht 
wordt. Ik doel hiermee op passie, zelf-
standigheid, flexibiliteit, initiatief en de 
samenwerking aangaan met elkaar.

Onze lesuren duren 60 minuten. Er 
zijn twee pauzes van een half uur. In 
de onderbouw zijn geen tussenuren. Bij 
lesuitval wordt de klas ingeroosterd op 
een leerplein en kan er normaal gewerkt 
worden. Iedere klas heeft een mentor.

Op de zevende uren in het rooster vin-
den de zogenoemde ‘Arte-uren’ plaats. 
Deze uren zijn bedoeld voor extra bege-
leiding of hulp. Leerlingen kunnen tij-
dens deze uren naar een vakdocent ko-

men voor extra uitleg of om huiswerk te 
maken. Daarnaast vinden ook extra ac-
tiviteiten en workshops plaats gedurende 
de ‘Arte-uren’.

In de eerste twee jaar hebben leerlin-
gen zes uur les in vakken gerelateerd 
aan kunst en cultuur. Bovendien wordt 
er een blokuur – twee lesuren achter el-
kaar – gesport in het Topsportcentrum. 
Belangrijk in onze school is de veilige 
sfeer. Leerlingen leren elkaar feedback te 
geven en deze te ontvangen”.

Kraanvogels
Die vrijdag hebben mijn zoon en ik een 
bijzondere avond uit. We mogen de voor-
stelling waar vier havo/vwo de Arte-week 
mee afsluit, bijwonen. We worden bin-
nengeleid als ‘pers’ en nemen plaats op 
de mooie, nieuwe tribune. Het decor van 
kraanvogels werpt prachtige schaduwen 
door de uitgekiende belichting. 

De leerlingen komen op in witte kle-
ding en bewegen zich als kraanvogels. 
Ze houden monologen zonder microfoon 
en er klinkt live pianomuziek. We wor-
den een uur lang getrakteerd op fascine-
rend beeld en geluid en de avond eindigt 
met een welverdiende staande ovatie 
van het publiek. 

Snel duiken we nog even de Albert 
Heijn in en als we bij de kassa Arte-leer-
lingen tegenkomen, bedenken we dat ook 
dit een stukje interactie met de buurt is.

redactie nDe Arte-week wordt afgesloten met een voorstelling over liefde door 4 havo/vwo
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eigenzinnig, creatief en uitdagend

Arte College Oostenrijkstraat 2 / 1363 CB Almere / 036 767 07 00

Informatiemiddag/
avond
wo 4 december 2013
Vast programma met proeflesjes en 
informatierondes.  
Aanmelden via de site noodzakelijk!

Open avond 
wo 22 januari 2014
De school is in bedrijf en je kunt  
overal alles vragen wat je wilt weten. 
Vrije inloop.

voor meer informatie zie

www.artecollege.nl

15:00
-

20:30

17:00
-

20:00



8 I POORTNIEUWS

Een rondje lopen
Hester Beerling: “We waren ons tijdelijke 
onderkomen ontgroeid. De nieuwbouw-
plannen zijn voorlopig van de baan. 
Doordat Almere Poort minder hard groeit 
dan oorspronkelijk gepland, hebben we 
in overleg met de gemeente besloten 
om vooralsnog gebruik te maken van de 
schoolgebouwen die er al zijn. Eerst zou-
den we naar de Monaco straat verhuizen, 
maar die school zou spoedig weer te krap 
geworden zijn en bovendien ligt deze 
midden in een straat met woonhuizen. 
Middelbare scholieren hebben wat meer 
ruimte nodig. Ze hebben zich drie jaar 
lang keurig gedragen op de tweede ver-
dieping van de basisschool, maar we zijn 
erg blij dat de wethouder van Onderwijs, 
René Peeters, ons deze locatie aanbood. 

Een verhuizing is natuurlijk een hele 
klus, en we zijn nog bezig met de nodige 
aanpassingen aan het gebouw, maar wat 
een verademing! Je kunt hier zowaar een 
rondje lopen door het schoolgebouw! 

volop in ontwikkeling
Dit schoolgebouw is heel centraal gelegen. 
Doordat het zichtbaar is vanuit de trein, 
maakt het vanzelf al reclame. En leer-
lingen uit bijvoorbeeld Diemen kunnen 
uitstekend met de trein naar school ko-
men. Het station biedt perspectief. Alme-
re Poort is volop in ontwikkeling, heeft 
mooie voorzieningen en er liggen kansen. 
De Icedôme en het zwembad met sport-
hal waar we gebruik van zullen maken. Ik 
noem mezelf een Almeerder, ik woon en 
werk al 26 jaar met veel plezier in deze 
stad. Ik ben ook echt een Baken-mens. Als 
lerares Nederlands en Engels ben ik be-
gonnen en daarna doorgegroeid naar een 
leidinggevende functie. Sinds ruim een 
jaar ben ik directrice van Poort, school 
voor havo en mavo.

Toiletdeuren
De aanpassingen die nodig waren, heb-
ben vooral te maken met het feit dat het 
gebouw eerst een basisschool was. De 
halve toiletdeuren zijn vervangen door 
hele, met sloten. In plaats van speel-
toestellen zijn er banken op het plein 
geplaatst. Er komt een practicumlokaal 
voor scheikunde, natuurkunde en biolo-
gie. Studieruimtes worden gerealiseerd. 
En er wordt een goed wifi-netwerk aan-
gelegd. Daarom ligt het systeemplafond 
nog hier en daar open, maar binnenkort 
is ook dat klaar.

doorgroeien
De school heeft nu 230 leerlingen, ver-
deeld over negen klassen. Dit jaar is er 
voor het eerst een mavo-eindexamen-

Poort, school voor havo en mavo, 

start vierde jaar in eigen gebouw

V O O R T G E z E T  O N D E R W I J S

drie jaar lang huisde Poort, school voor havo en mavo, in het 

gebouw van basisschool ‘de Kleine Wereld’ aan het neder-

landhof. dit schooljaar startte de school in haar eigen school-

gebouw aan het Slowakijehof. directrice Hester beerling: “We 

zijn er heel blij mee. de leerlingen verdienen het!”



POORTNIEUWS I 9 

We verzamelen bij het Arte College. Een 
leuke gemengde groep mensen en een 
trainer. Ik heb van te voren instructies 
gekregen om in sportkleding en met 
sportschoenen te komen, en met een bi-
don met water. Het is een mooie zomer-
avond, dus perfect om buiten te spor-
ten. Maar bootcamps gaan ook door bij 
slecht weer, tenzij het echt onweert. We 
joggen naar het Cascadepark. 

Zoe, de trainer, legt uit dat geen trai-
ning hetzelfde is. Er worden bijvoorbeeld 
wel veel ‘squats’ en ‘lunches’ gemaakt 
– oefeningen uit de krachtsport, mij be-
kend van de sportschool – maar de ma-
nier waarop is steeds anders. Het kan een 
circuit zijn of een traject tussen pilons 
die de trainer neergezet heeft. Ook wordt 
er gebruik gemaakt van de omgeving. 
Speeltoestellen, stoepranden, boomstam-
men – alles kan worden ingezet. 

Het duurt niet lang voor ik buiten 
adem raak, met mijn conditie van nul, 
maar ik vind dat ik voor een eerste keer 
best aardig meekom. Goed, de 40 push-
ups onder het Klokhuis haal ik niet hele-
maal. Moe maar voldaan ga ik naar mijn 
favoriete espressobar en bestel een ge-
zonde smoothie.

In Almere Poort zijn momenteel op de 
vrijdagochtend en de vrijdagavond boot-

camps, op de menukaart ‘Fitcamps’ ge-
noemd. Het wordt aangeraden om twee 
keer per week te trainen. Voor de tweede 
training, op een andere dag, kun je naar 
een andere wijk van Almere gaan. 

Op woensdagochtend is er ‘Fitcamp 
Obese’ op het Almeerder Strand. Dit is 
een speciaal programma voor mensen 
met overgewicht die graag willen spor-
ten en afvallen. Tot slot is er voor gevor-
derden nog ‘Fitcamp Xtreme’. De naam 
zegt het al, deze is voor die-hards. 

Je kunt de lessen makkelijk boeken via 
de website. Ben je verhinderd, dan kun 
je je boeking ook via dezelfde website 
ongedaan maken. Voordelig en flexi-
bel is de tien-ritten-kaart. Deze is drie 
maanden geldig, dus een stimulans om 
tenminste eens per week een bootcamp 
te volgen. 

Een proefles is gratis en ook hiervoor 
meld je je aan via de website. Probeer het 
eens uit en wie weet kom jij daarna ook 
regelmatig sporten in je eigen stadsdeel 
in de buitenlucht!

Ik ben om en besluit na de zomerva-
kantie een tien-ritten-kaart aan te schaf-
fen. Maar niet voordat ik onderstaande 
foto heb gemaakt.

redactie n
www.fitvisitoutdoor.nl

fit visit Outdoor geeft 
bootcamps in Poort

S P O R T

Voormalig professioneel basketballer djero Riedewald startte 

Fit Visit Outdoor en introduceerde bootcamps naar Amerikaans 

voorbeeld in Almere. nieuwsgierig boekte ik een proefles in 

Almere Poort. Fijn trainen en een beetje afzien in de buitenlucht!

klas. We willen doorgroeien naar 700 à 
800 leerlingen. Dat is een mooie maat 
voor een mavo-havo-school. Voorlopig 
kunnen we in dit gebouw uit de voeten.

Almere Poort heeft een mooi onderwijs-
aanbod, met vier verschillende middel-
bare scholen. Kinderen kunnen dichtbij 
huis een middelbare school vinden die bij 
hen past. Het is heel aantrekkelijk voor 
gezinnen om naar Almere Poort te ver-
huizen. De schoolgebouwen stonden er al 
voordat de huizen gebouwd werden!

ambitie en potentie
Poort, school voor havo en mavo, is ge-
schikt voor leerlingen waarvan de basis-
school zegt: ‘Het zit er wel in, maar het 
moet er nog uit komen’. Leerlingen met 
ambitie en potentie. In de onderbouw 
krijgen alle leerlingen les op havo niveau. 
Op deze manier zorgt de school ervoor 
dat leerlingen die een mavo-advies heb-
ben, uitgedaagd worden om vanaf leer-
jaar 1 op havoniveau te presteren. 

En door een uitgekiende leerlijn van 
mavo naar havo zorgt de school er voor 
dat mavoleerlingen, na het behalen van 
hun diploma, zonder problemen naar de 
havo kunnen gaan. Zo kunnen mavo-
leerlingen in zes jaar tijd toch hun havo-
diploma halen!

Eigen leerstijl
Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl. 
Boeken werken vaak vanuit één leer-
stijl. Daarom gebruikt Poort niet alleen 
boeken. Bij elk boek is een website be-
schikbaar met een scala aan opdrachten 
en oefeningen zodat de leerlingen zich 
de leerstof op eigen wijze eigen kun-
nen maken. In de klas zie je dus boeken, 
schriften én notebooks”.

Leerlingen aan het woord
Nathalie, klas P1c: “Poort is echt een 
leuke school, met leuke docenten. Als je 
hulp nodig hebt, maken ze meteen even 
tijd voor je. Het is fijn dat je 70 minuten 
les hebt, want zo heb je extra tijd om te 
werken en dus minder huiswerk. Verder 
zitten we in een nieuw gebouw met een 
mooie aula. Ik vind deze school top!”

Joran, klas P1c: “Ik heb voor Poort ge-
kozen omdat het een gezellige school is. 
De docenten en leerlingen zijn heel open 
en vriendelijk. Na twee weken kan ik al 
zeggen dat ik denk dat ik op Poort een 
fijne tijd krijg”.

redactie n Warming-up op vrijdagavond in de schemering met trainer Zoe Riedewald (rechts)
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V O O R T G E z E T  O N D E R W I J S

Leerlingen Groenhorst almere 
presenteren maquette tijdens 
koningsbezoek 

Groenhorst almere viert eerste lustrum

Als brugklasser je ontwerp 

mogen presenteren aan de 

koning en de koningin. dat 

is niet iedereen gegeven. Wel 

aan Stan, Yara, Lisa en Sterre, 

nu tweedejaars leerlingen van 

het groenhorst Almere. Zij 

wonnen met hun maquette 

een presentatie aan het ko-

ninklijk paar. 

De derde week van juni was een bewo-
gen week voor de leerlingen. Wethouder 
Henk Mulder, vanuit de gemeente ver-
antwoordelijk voor de Floriade 2022, 
reikte op het Groenhorst Almere drie 
prijzen uit voor een maquette ontwerp-
wedstrijd voor de Floriade. 

Stan, Yara, Lisa en Sterre maakten de 
beste maquette en mochten onder bege-
leiding van docente Denise Pot hun ont-
werp woensdag 19 juni laten zien aan 

Koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima tijdens het koningsbezoek. 

De leerlingen legden aan de koning uit 
wat het idee achter de maquette is. ‘Het 
is een ondergrondse disco, met tafels die 
licht geven. Een verdieping daarboven is 
een zwembad, met schelpen als ligstoe-
len en een bar. Dit is echt door kinderen 
bedacht, voor kinderen’, licht Lisa toe. 

Koning Willem-Alexander potte bloeme-
tjes met de leerlingen en koningin Máxi-
ma vroeg waarom hun idee had gewon-
nen en of het uitvoerbaar was. ‘Het was 
een fantastische dag om nooit te verge-
ten, we zijn onwijs gelukkig. We vonden 
het heel spannend, maar zijn heel trots!’ 
vertelden de leerlingen achteraf. 

Jaarlijks laat het Groenhorst Almere 
haar brugklassers een opdracht van ex-
terne opdrachtgevers uitvoeren. Dit jaar 
hebben drie brugklassen in opdracht van 
de gemeente Almere gewerkt aan een 
maquette voor het paviljoen van Groen-
horst Almere op de Floriade in 2022. In 
groepen werd gedurende meerdere we-
ken aan verschillende ideeën gewerkt.

Groenhorst Almere n

Groenhorst
Almere

In november viert het Groenhorst Al-
mere haar tienjarig bestaan. Sinds 2003 
verzorgt Groenhorst Almere ‘groen’ on-
derwijs in Almere en omgeving. In 2003 
begonnen we in het voormalige stadhuis 
van de gemeente in Almere Haven met 
60 mbo-deelnemers en acht medewerkers 
in twee opleidingen: bloem en groen. In 
2004 werd het vmbo met een eerste leer-
jaar toegevoegd, 60 leerlingen schreven 
zich in. Twee jaar later, in 2006, werd 
een nieuw schoolgebouw in het nieuwe 
stadsdeel Almere Poort betrokken. Het 
gebouw in Almere Haven werd te klein, 

want inmiddels was de school gegroeid 
naar 250 leerlingen/deelnemers, zeven 
mbo-opleidingen en 25 personeelsleden. 

Anno 2013, tien jaar later, telt de school 
ongeveer 700 vmbo leerlingen en rond 
de 400 mbo-deelnemers. Zo’n 100 me-
dewerkers zijn verbonden aan de school. 
De school heeft in de afgelopen jaren 
een prima naam opgebouwd in Almere 
en ver daarbuiten. 

Het vmbo is met 700 leerlingen de groot-
ste afdeling. Leerlingen in de leeftijd van 

12 tot 16 jaar volgen, naast algemene 
vakken, een programma waar het wer-
ken met dieren en planten centraal staat. 
Het mbo telt zeven beroepsopleidingen. 
Deze opleidingen leiden deelnemers op 
verschillende niveaus op voor een be-
roep. Na het mbo kan de deelnemer er-
voor kiezen om door te leren of aan het 
werk te gaan. Leerlingen van het vmbo 
stromen na het behalen van hun diplo-
ma vaak door in het eigen mbo wat een 
groot voordeel betekent voor de over-
dracht en de doorlopende leerlijn.

Tussen de herfst- en kerstvakantie or-
ganiseren we verschillende activiteiten 
voor onze doelgroepen. 
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Carmen Cerruto werkt sinds juni als orthodontist bij Tandheel-

kundig Centrum Poseidon, de moderne tandartspraktijk aan de 

Poseidonsingel. bewoners van Almere Poort hoeven nu niet ver 

meer weg voor orthodontie. Ook voor scholieren van de scho-

len in ons stadsdeel kan het een uitkomst zijn.

Tandheelkundig centrum Poseidon 
uitgebreid met orthodontie

alle disciplines onder é én dak
Carmen Cerruto: “Tot voor kort moesten 
mensen naar Almere Stad, Buiten of zelfs 
Diemen voor orthodontische behandelin-
gen. Het is voor hen een enorme tijds-
besparing nu zij dichter bij huis, school 
of werk behandeld kunnen worden. Maar 
het heeft nog meer voordelen om je bij 
Tandheelkundig Centrum Poseidon te la-
ten behandelen. Door de diversiteit van 
deze groepspraktijk is het mogelijk om 
de behandeling zo compleet mogelijk te 
maken, mede doordat we open staan en 
beschikbaar zijn voor direct overleg met 
elkaar. Om elke patiënt de persoonlijke 
aandacht te geven die hij of zij verdient 
is het fijn dat we een vrij klein team zijn 
en dat ik samenwerk met een vaste as-
sistente, Kim ten Feld. We zijn inmiddels 
helemaal op elkaar ingespeeld. Vooraf-
gaand aan een beugelbehandeling is het 
te adviseren om eerst een bezoek te bren-
gen aan onze vaste preventie-assistente 
of mondhygiëniste”.

Ik mag even de proef op de som ne-
men wanneer ik een afspraak heb voor 
een loszittend spalkje achter mijn voor-
tanden. Carmen zit links van de behan-
delstoel en Kim rechts. Kim: “Meestal zit 
de assistente links, maar omdat Carmen 
linkshandig is, hebben wij de plaatsen 
verwisseld. Als patiënt merk je hier niets 
van, behalve dat de slang waarmee de 
assistente mondvocht wegzuigt, aan de 
‘verkeerde’ kant van de stoel lijkt te zit-
ten”. Nu ik in de stoel lig, valt het tv-
scherm aan het plafond me op. Ik kijk 
naar een rustgevende aquariumscène.

Ge ntrigeerd
Carmen groeide op in Sienna, in Tos-
cane, een streek in Italië waar velen van 
ons graag naar op vakantie gaan. Haar 
studie volgde zij in Varese, vlakbij de 
Zwitserse grens. Hier deed zij ook haar 
eerste praktijkervaring op. Haar belang-
stelling voor het vak werd gewekt op 
het moment dat zij op haar dertiende 

zelf een beugel kreeg aangemeten. Car-
men: “Ik was geïntrigeerd door de wijze 
waarop de orthodontist tanden en kiezen 
langzaam van plaats laat veranderen. Ik 
wilde er alles over weten”. 

Het was haar vriend voor wie zij ‘La 
dolce Italia’ verruilde voor Nederland. 
Carmen lacht: “Nee, dit was geen vakan-
tieliefde, wij kenden elkaar al heel lang, 
hij woonde zelf ook in Italië. Voor zijn 
werk zijn we naar Leiden verhuisd. Ik 
was nog bezig met Nederlands leren en 
de erkenning van mijn diploma’s regelen 
om hier aan het werk te kunnen, toen 
ik in Almere Poort kwam solliciteren. Ik 
kon meteen aan de slag! 

Twee dagen per week reis ik met de 
trein naar Almere Poort en loop ’s och-
tends door het Cascadepark naar de 
praktijk. In het begin was het wel raar, je 
stapt uit de trein en hebt het gevoel dat je 
‘in the middle of nowhere’ bent beland. 
Maar Poort is natuurlijk nog in ontwik-
keling, en het Homeruskwartier begint 
steeds meer definitief vorm te krijgen. 
We maken in de lunchpauze dankbaar 
gebruik van het aanbod van Bakkerij Al-
hambra, een paar deuren verderop.

verzekeringspakket
Hoewel de meeste patiënten kinderen 
zijn, behandel ik ook volwassenen. Or-
thodontie is zeker niet alleen cosme-
tisch. Het is ook belangrijk dat tanden 
en kiezen goed op elkaar passen. Door 
ruimtegebrek kunnen tanden zo staan 
dat ze lastig te reinigen zijn, waardoor 
tandsteen of cariës kan ontstaan. Dit is 
vaak goed te corrigeren”.

Kim: “Veelal worden mensen doorver-
wezen door hun tandarts. Maar je kunt 
ook op eigen initiatief een afspraak ma-
ken voor een vrijblijvende intake. Wij 
adviseren wel om vooraf goed na te 
gaan of je verzekerd bent voor ortho-
dontie. Met het juiste verzekeringspak-
ket worden behandelingen bij kinderen 
vaak geheel vergoed en bij volwassenen 
gedeeltelijk. 

Als bij navraag blijkt dat je niet ver-
zekerd bent voor orthodontie, kun je je 
pakket tot het eind van het jaar aan la-
ten passen bij je ziektekostenverzekeraar. 
Met ingang van het nieuwe jaar ben je 
dan wel verzekerd en kun je alsnog in 
behandeling zonder onverwachte reke-
ningen te ontvangen”.

redactie n

Orthodontist Carmen Cerruto (links) en assistente Kim ten Feld
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V E R K E E R

‘volwassen’ busbaan 
voor almere Poort

de afgelopen jaren lag de nadruk voornamelijk op het ontwik-

kelen en bouwen in Almere Poort. inmiddels wonen er al bijna 

8.000 mensen in dit stadsdeel en krijgen ook beheer en onder-

houd alle aandacht van de gemeente. bij een volwassen stads-

deel hoort ook een ‘volwassen’ busbaan. daarom werken we 

hier van oktober 2013 tot eind 2014 aan. 

We integreren de busbaan zoveel moge-
lijk in de wijken. Er komen veel plekken 
om de busbaan over te steken en aan bei-
de kanten van de busbaan staan bomen 
die in het voorjaar prachtig bloeien. Tij-
dens de werkzaamheden asfalteren we de 
hele busbaan, plaatsen we verkeerslichten 
bij busbaankruisingen en richten we de 
bushaltes in. Dit gebeurt in twee fasen. 

fase 1: Homeruskwartier
In oktober beginnen we met de busbaan 
in het Homeruskwartier. De werkzaam-
heden duren enkele weken tot enkele 
maanden, afhankelijk van het weer. Om 
het Homeruskwartier goed bereikbaar 
te houden, asfalteren we de busbaan in 
twee weekenden. In het eerste weekend 
werken we van vrijdag 25 oktober 20.00 
uur tot maandag 28 oktober 6.00 uur. 
De data voor het tweede weekend ma-
ken we zo spoedig mogelijk bekend. De 
werkzaamheden kunnen geluidsoverlast 
veroorzaken. De omleidingen staan met 
gele borden aangegeven.

Bus 4 kan tijdens het asfalteren niet op 
de busbaan rijden. Connexxion zet in deze 
weekenden gratis pendelbussen in. Deze 
rijden vanaf het station Almere Poort hun 
ronde door het Homeruskwartier. 

fase 2: middenkant, columbuskwar-
tier, Europakwartier en cascadepark
In de loop van 2014 starten we met fase 2. 
De bussen kunnen gewoon blijven rijden, 
want we asfalteren per rijstrook. Alleen 
de busbaankruisingen zijn tijdelijk afge-
sloten. Eind 2014 is ook fase 2 klaar.

meer informatie
We houden u op onze website en via Twit-
ter graag op de hoogte van de voortgang 
van de werkzaamheden. Door tegenslag 
of slecht weer kunnen werkzaamheden 
uitlopen en planningen opschuiven. Dit 
melden we zo spoedig mogelijk. 

gemeente Almere n

Autovrije busbaan
Vanaf vrijdagavond 25 oktober 20.00 uur kunnen en mo-
gen er alleen nog maar bussen en hulpdiensten op de 
busbaan rijden, net als in de rest van Almere. Het overige 
verkeer gebruikt de dreven om de wijk in en uit te komen.  

Vanaf 25 oktober 2013 autovrij

www.almere-poort.nl/busbaan 
Twitter: @BusbaanPoort

 Impressie busbaan Homeruskwartier.

© Gemeente Almere SB, G&G, team Geo-Informatie
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Theatergroep Groen Gras geeft 
workshops in muiderzandbos

in het Muiderzandbos tussen Almere Poort en Almere Strand 

geeft theatergroep groen gras sinds het begin van deze herfst 

zintuigen prikkelende theaterworkshops aan schoolklassen: 

‘Speelnatuur in duin’ de achterliggende gedachte is dat het ge-

bied hiermee betekenis en een geheugen krijgt. 

Plek met geschiedenis
Flevoland wordt gezien als een nieuwe 
provincie – de huizen zijn nieuw, de be-
woners zijn nieuw, zelfs het bos is nieuw. 
Maar is dat echt zo? Wat was er op deze 
plek voordat de Zuiderzee ontstond? Er 
zijn hier nederzettingen gevonden uit 
de IJstijd. Maar wat gebeurde dáárvoor? 
Misschien liepen hier toen wel creaturen 
van een heel ander formaat rond. Heb-
ben hier dinosaurussen rondgestampt? 
Vlogen er dinovogels? Of zwommen er 
grote zeereptielen? Vanuit deze gedachte 
heeft Groen Gras personages ontwikkeld. 

Met ervaringsgerichte opdrachten ma-
ken de kinderen spelenderwijs het bos 
tot hun bos. Samen met de personages 

bouwen ze aan een plek die als een thuis 
voelt. Alles wat ze gebruiken om te bou-
wen komt uit het bos. In drie subgroepen 
wisselen spelen en bouwen elkaar af.

Hoe ruiger hoe beter
Theatergroep Groen Gras geeft avon-
tuurlijke theaterworkshops in de natuur. 
De kinderen worden in een fantasiewe-
reld begeleid door de acteurs van Groen 
Gras en zijn deelnemer en toeschouwer 
tegelijk. Groen Gras neemt kinderen het 
liefst mee naar wilde, ruige natuur, hoe 
ruiger hoe beter! Deze plekken kunnen 
volgens Groen Gras zowel binnen als 
buiten de stad zijn. De natuurlijke om-
standigheden bieden ons alles wat we 

nodig hebben! Beelden, geluiden, geuren 
en texturen. Uitnodiging om te rennen, 
te klimmen en vies te worden.

Het project ‘Speelnatuur in Duin’ 
maakt kinderen enthousiast om in de 
na tuur te spelen en nodigt uit om op 
een andere manier naar de wereld om 
ons heen te kijken. Het geeft kinderen de 
ruimte om zichzelf artistiek uit te druk-
ken. Ook vergroot het de zelfkennis en 
daarmee de vaardigheid om hun eigen 
verhaal te vertellen. Maar het geeft ook 
simpelweg plezier!

Speelterrein vormgeven
Het Muiderzandbos tussen Almere Poort 
en Almere Strand fungeert de komende 
tijd als decor van de theaterworkshops 
van theatergroep Groen Gras. Door de 
culturele en educatieve activiteiten krijgt 
het gebied betekenis en een geheugen 
voor toekomstige bewoners. 

Door in dit bos met verschillende groe-
pen uit Almere Poort te gaan spelen en te 
bouwen, werkt Groen Gras aan een thea-
terbos. Groen Gras hoopt in de toekomst, 
samen met de kinderen, op deze plek een 
permanent ruig theaterbos te realiseren 
voor de nieuwe wijk. 

redactie n
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in almere Poort

Op deze pagina’s lichten we een aantal nieuwe 

aanwinsten in ons stadsdeel uit. Sommige bedrijven 

draaien al een aantal maanden, andere hebben net de opening 

achter de rug. Heb jij ze al ontdekt?

N I E u W  I N  P O O R T

Taj mahal
Duitslandstraat 1A
Het voormalige restaurant ‘Swadish’, bij 
gezondheidscentrum Vizier, is eind mei 
overgenomen door mijnheer Singh en 
heet nu ‘Taj Mahal’. De naam zegt het al, 
hier kun je authentiek Indiaas eten. In 
de keuken staat een echte ‘tandoer’, een 
oven die de vorm heeft van een grote 
pot, met houtskool onderin. Hierin wor-
den de tandoori-gerechten gemaakt en 
ook het heerlijke brood. Het restaurant 
biedt ruim plaats voor uitgebreid dine-
ren, maar de gerechten afhalen mag ook. 
Taj Mahal is zes dagen per week vanaf 
vier uur ’s middags geopend. De ruimte 
kan ook gehuurd worden.

E & E market
Poseidonsingel 37
Een buurtsupermarkt, wat een uitkomst 
voor de bewoners van Homeruskwartier! 
Je vindt ‘E & E Market’ op de hoek van de 
de Poseidonsingel, waar voorheen ‘JRK 
Fietsen’ gevestigd was. Buiten staan ver-
se groenten en fruit uitgestald. Binnen 
vind je een keus aan producten, zowel 
Nederlandse als ook Turkse. De winkel is 
ook op zondagmiddag geopend. Meestal 
tref je de charmante Derya in de winkel. 
Zij voorziet je graag van allerhande ad-
vies over de producten. De prijzen zijn 
niet hoger dan bij een grote supermarkt 
en het aanbod is verrassend. Tip: olijven 
en Italiaanse wijn!

Bakkerij alhambra
Poseidonsingel 48
In de laatste winkel van het rijtje onder 
‘Ithaka’ aan de Poseidonsingel is sinds 
mei ‘Bakkerij Alhambra’ gevestigd. Deze 
heeft nog twee andere vestigingen, in 
Amsterdam en Haarlem. Zeven dagen 
per week wordt vroeg in de morgen vers 
brood en banket uit de bakkerij aange-
leverd. Veel mensen uit de buurt hebben 
Alhambra al ontdekt. En op bepaalde spe-
cialiteiten komen klanten uit de wijde om-
geving af. Naast het Hollandse brood en 
de belegde broodjes verkoopt Alhambra 
ook speltbrood, Frans stokbrood en crois-
sants, Amerikaanse muffins en donuts, 
Turkse pizza’s, Marokkaanse pan nen-
koeken en – heerlijke! – koekjes. Wie bij 
Alhambra eenmaal iets geproefd heeft, 
komt gegarandeerd gauw weer terug.

flevomuziekschool
Argonweg 43
Ook voor muziekles hoef je de wijk niet 
meer uit! De nieuwe muziekschool met 
professionele opname-studio is geves-
tigd aan de Hogekant, maar er worden 
ook lessen gegeven in buurtcentrum 
Amerika voor m,10 per les. De muziekstij-

Bakkerij Patisserie Alhambra

Poseidonsingel 48 (Ithaka)

1363 TR Almere Poort

06-175 744 44

bakkerij.alhambra@gmail.com

www.flevomuziekschool.nl

Argonweg 43

1362 AB Almere Poort

036-52 54 134

Chinees Afhalen
bezorgen & Catering

Europalaan 838
1363 BM Almere Poort

036 - 525 40 96
www.dailyoriental.nl
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weg ernaartoe te vinden. Het is een wel-
kome aanwinst voor Almere Poort. Naast 
Chinese gerechten staan er ook Japanse 
en Indonesische gerechten op het menu, 
zoals we dit in Nederland bij een Chinees 
gewend zijn. Even voordelig als smakelijk 
is de to-go-maaltijd voor m 5, met vlees, 
verse groenten en rijst. Een combinatie-
gerecht kost m, 12,50. Heb je weleens ‘cola 
chicken wings’ geprobeerd? Ook tradi-
tionele gerechten als bami goreng, babi 
pangang en pekingeend ontbreken niet.

viable Hair & Skin
Beneluxlaan 612
Op 1 oktober startte ‘Viable Hair & Skin’ 
naast ‘Espressobar Heilig Boontje’ aan de 
Beneluxlaan. Viable is een kapsalon en 
schoonheidssalon ineen. De enthousiaste 
Thalissa Sleutel werkte twee jaar lang 
vanuit huis, tot haar huis te klein werd 
voor de steeds groeiende klantenkring en 
de behandelingen die ze wil bieden. Nu 
staat in het smaakvol en praktisch in-
gerichte pand een goed opgeleid en ge-
motiveerd team klaar om je de perfecte 
coupe aan te meten. Geniet ook van ul-
tieme ontspanning in de exclusieve hair-
spa – laat je verrassen! De schoonheids-
salon werkt met Dermalogica producten, 
voor de perfecte balans tussen ontspan-
ning en huidverbetering.

afslankstudio Lusem
Europalaan 913
Bij ‘Afslankstudio Lusem’ aan de Europa-
laan 913 kun je terecht voor vele soorten 
professionele behandelingen om letterlijk 
en figuurlijk ‘beter in je vel te zitten’, met 
apparatuur volgens de laatste standaard. 
Lusem biedt voor het afslanken de vol-
gende behandelingen: cavitatie, cryoli-
polyse (vet bevriezer) en lymfedrainage. 
Daarnaast ook het verwijderen van tatoe-
ages, acne, spataderen, pigmentvlekken 
en couperose. Als extra behandeling het 
verjongeren en verstevigen van de huid, 
rimpels verwijderen en IPL (definitief 
ontharen). Voorafgaand aan een behan-

len lopen uiteen van pop, jazz, gospel en 
soul tot klassiek. Er zijn lessen voor be-
ginners en voor ware symfonieorkesten. 
Je kunt hier terecht voor lessen zang, 
keyboard, piano, gitaar, basgitaar, drum 
en djembé. Maar ook een DJ-cursus be-
hoort tot de mogelijkheden. Dat wordt 
moeilijk kiezen!

Gastouderopvang Het Poortje
Vishnuplantsoen 17
Een gastouderopvang is een kleinscha-
lige, flexibele opvang in een huiselijke 
sfeer. Hiervan zijn er maar enkele in 
Almere Poort. Malika Bouzelmat is er 
helemaal klaar voor om de eerste kind-
jes te ontvangen in haar nieuwe gastou-
deropvang ‘Het Poortje’. Haar ruime huis 
aan een hofje in het Homeruskwartier is 
helemaal ingericht op kleine kinderen. 
Zelf heeft zij twee dochters van één en 
drie jaar en ruim acht jaar ervaring in 
de kinderopvang. Haar gastouderbedrijf 
is aangesloten bij gastouderbureau ‘Het 
Speelkwartier’, wat betekent dat afne-
mers recht hebben op kinderopvangtoe-
slag van de belastingdienst. Malika biedt 
Nederlandstalige opvang met optioneel 
halal maaltijden. Ze hoopt op een leuk, 
multicultureel groepje.

daily Oriental
Europalaan 838
In het pand aan de Europalaan naast 
het Dierenziekenhuis, waar voorheen de 
‘Versmarkt’ gevestigd was, opende on-
langs ‘Daily Oriental’ haar deuren. Een 
afhaalchinees met een zeer ruim aanbod. 
Vanaf dag één weten omwonenden de 

deling is er altijd een uitgebreide intake 
en veel informatie. 

animere
Europalaan 824
Op het moment van schrijven nog net niet 
open, maar wij spraken de enthousiaste 
eigenaren, Patriek en Debby Lesparre, en 
lichten graag vast een tipje van de sluier 
op over de bijzondere winkel die Europa-
laan erbij krijgt: de enige anime speciaal-
zaak in Nederland! Voor degenen die nu 
hun wenkbrauwen fronsen: ‘manga’ zijn 
Japanse strips met typisch Japanse strip-
figuren. Bewegende manga, dus teken-
films en games, wordt ‘anime’ genoemd. 
Anime in Almere = Animere! 

Je hebt vast wel eens gehoord van Poké-
mon, Dragonball, Yu-Gi-Oh!, Super Mario 
of Streetfighter. In de winkel zullen beeld-
jes en artbooks te koop zijn. Patriek en 
Debby importeren deze zelf uit Japan en 
hebben de afgelopen vijf jaar op anime-
bijeenkomsten in Nederland gestaan. Net 
als hun stand op de bijeenkomsten zal de 
winkel de uitstraling hebben van een win-
kel in Akihabara, het anime district van 
Tokyo. Er zal tevens ruimte zijn voor Ja-
panse cultuur, zoals bijvoorbeeld origami 
en Japans snoep en snacks. Tot slot zullen 
er ook evenementen georganiseerd wor-
den, zoals fotosessies voor liefhebbers van 
‘cosplay’ (‘costume play’: je verkleden als 
een anime-figuur) of karaoke-avonden. 
En workshops zoals ‘chara ben’ (‘character 
bento’: een lunchbox maken met eten in 
de vorm van anime-figuren). Hoe leuk is 
dat!!

redactie n
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Homeruskwartier

1363 XD Almere Poort

06-419 755 19

Bel voor een afspraak! 
Koffie, thee en 

limonade staan klaar!

gobhetpoortje@hotmail.com
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Jordy Cambach aan het werk in zijn eigen chocolade-atelier op de zolderverdieping

Met dit ‘Klokhuis’ van chocolade stond 
Jordy op het Poort Festival

Koffie-bonbons met PoortNieuws-logo!

O N D E R N E M E N

We ontdekten Jordy Cambach op het Poort Festival en zijn 

sindsdien verslaafd aan zijn ambachtelijke chocolade en bon-

bons. gelukkig nodigde hij ons uit om een kijkje te nemen in zijn 

chocolade-atelier op de bovenste verdieping van zijn woonhuis 

aan de nederlandstraat in europakwartier.

veelbelovende chocolatier 
jordy cambach start bedrijf 
aan huis in Europakwartier

De 31-jarige Jordy werkt al zijn halve 
leven in het banketbakkers vak. “Ik was 
nog geen twaalf toen ik begon op De 
Berkhoff – vmbo voor horeca, bakkerij 
en banket – in Amsterdam. Ik had me 
aan het eind van de basisschool georiën-
teerd op vervolgopleidingen. Dit leek me 
een leuke school. Ik kreeg geen ongelijk. 
Het is een kleine school, waar iedereen 
elkaar kent. Zelfs nu, na vijftien jaar, 
kennen de leraren me nog! 

Het vak bleek echt bij me te passen. 
Ik stroomde door naar het mbo, waar ik 
de richting banketbakker op niveau 4 af-
rondde. Ik wilde graag bij de goed aan-
geschreven Patisserie Holtkamp – ook in 
Amsterdam – aan de slag en dat lukte. 
Eenmaal binnen ben ik daar opgeklom-
men van leerling tot chef chocolaterie. 
Ik heb er heel wat kroketten voor moeten 
draaien, want die maken ze daar ook – 
de beroemde ‘Holtkamp croquetten’. 

Wat mij aanspreekt is het ambachte-
lijke en het werken met goede grondstof-
fen. In deze tijd van crisis wordt hier wel-
eens op bezuinigd, maar als je ‘mindere’ 
grondstoffen gebruikt, onderscheid je je 
niet meer van de massaproductie. Ik ben 
ervan overtuigd dat vakmanschap nog 
wordt gewaardeerd. Als je kunt kiezen 
tussen elke dag een reep supermarktcho-
cola, of eens per week je smaakpapillen 
verwennen met echt goede chocolade...

Ik houd van de Franse klassieke patis-
serie. Ik maak graag bonbons, macarons, 
nougat, amandelrotsjes, flikken, slag-
roomtruffels, vruchtenblokjes, figuurtjes 
van marsepein voor de feestdagen, crun-
chy repen met gepofte rijst... Natuurlijk 
experimenteer ik ook weleens. Maar echt 
ongewone ingrediënten zul je bij mij niet 
zo gauw aantreffen. 

Ik werk nog fulltime bij Holtkamp, 
en misschien blijf ik dit ook wel doen, 

maar ik wil het geprobeerd hebben met 
‘Cambach Chocolaterie’. Momenteel zie 
je mij alleen op beurzen en markten in 
het weekend. Mensen kunnen ook via 
internet of de telefoon bestellingen bij 
mij doen. De chocoladerepen en bonbons 
met bedrijfslogo doen het heel goed, als 
origineel relatiegeschenk. Ik besef dat 
voor particulieren de drempel wat hoog 
is. Daarom heb ik met de dames van Crazy
Beads aan de Europa laan afgesproken 
dat een aantal van mijn producten bij 
hen in de winkel mag liggen. Ook zal ik 
daar in november Sinterklaas-workshops 
geven, met marsepein en chocoladelet-
ters. De mogelijkheden zijn legio!”

Terwijl Jordy vertelt, haalt hij met het 
gemak van een vakman even wat bon-
bons door de vloeibare witte chocolade. 
Hij legt me uit dat er globaal gezien twee 
manieren zijn om bonbons te maken. 
“De Belgische methode houdt in dat je 
eerst de buitenkant in een vorm giet en 
vervolgens de vulling. De Zwitserse me-
thode werkt andersom: een vulling met 
bijvoorbeeld twee lagen als een plak la-
ten opstijven, hier de gewenste vorm uit 
snijden en deze door de gesmolten cho-
colade halen”. De witte bonbons worden 
afgemaakt met het PoortNieuws-logo. 
Bijna zonde om op te eten, maar wan-
neer ik dit toch doe, blijken ze heerlijk 
naar koffie te smaken! 

redactie n
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Plukbaar landschap
Het Homeruspark ligt in het Homerus-
kwartier: een wijk die volledig door 
bewoners is gebouwd. Ter hoogte van 
de toekomstige school zijn drie groene 
‘kamers’ ingericht die kunnen dienen 
als schoolpleinen. Aan de binnenzijde 
zullen kinderen eetbare bessen kun-
nen plukken. Ook de hazelaars rond het 
park zullen in de toekomst volop vrucht 
dragen. De kinderen die van de bessen 
en noten gaan snoepen staan daarmee 
in een mooie traditie van de jagers en 
verzamelaars die voorheen op die plek 
woonden. Zo worden de omwonenden 
en gebruikers nauw betrokken bij hun 
eigen omgeving.
 
archeologie
De vorm en inhoud van het Homeruspark 
zijn bepaald door de begrenzing van een 
serie van archeologische vindplaatsen 
op die plek uit de Midden Steentijd (ca. 
8500-6500 voor onze jaartelling). Hier 
hadden nomadische jagers en verzame-
laars jaarlijks hun tijdelijke kampen op 
een hoge plek. Het landschap rond deze 
locatie is tijdens die 2000 jaar zeer in-
grijpend veranderd. Van een droog bos-
landschap naar een moeraslandschap. 
Van een droog en koud klimaat naar een 
vochtig en warm klimaat. 

inrichting park
De inrichting van het park, naar een 
ontwerp van landschapsarchitect Thijs 
van Hees, verbeeldt die geschiedenis. 
Vanaf de erfgoedmarker in het zuiden 
van het park begint een rondgang met 
het droge bos met grove den, zilverber-
ken en populieren uit de koude periode 
na de laatste IJstijd. Aan de kant van de 
Damoclesstraat komen daar zomereiken, 
hazelaars en iepen bij die bij een warmer 

klimaat horen. Bij de Aurorastraat gaat 
dit ten slotte over in het natte gebied met 
eerst linden, wilgen en zwarte elzen. Dit 
symboliseert het moeras waarin de laat-
ste mensen leefden voordat het gebied 
onder water kwam te liggen. Door de 
inrichting als park worden de archeolo-
gische resten netjes bewaard. Er is zelfs 
een archeologisch monitorveld waar 
metingen gedaan worden in de onder-
grondse archeologie.

Ontwerp van iris Le Rütte
Als onderdeel van de inrichting is bij 
de start van de rondgang een beeld met 
informatiebord onthuld, de zogenaamde 
erfgoedmarker, ontworpen door kunste-
nares Iris Le Rütte. Het beeldmerk stelt 
drie gestapelde mensfiguren voor, die 
oprijzen uit de grond. Zij staan voor de 
gelaagdheid van de vindplaats: genera-
tie op generatie heeft hier gewoond en 
geleefd, ‘wij staan op de schouders van 
onze voorouders’. De sokkel kan gezien 
worden als de boring die gebruikt is om 
de vindplaats te ontdekken. De onderste 
figuur duikt de grond in; hij staat sym-
bool voor de archeoloog. De bovenste 
persoon steekt euforisch zijn handen 
omhoog, alsof hij wil zeggen: ‘Kijk, hier 
hebben we iets gevonden’ en ‘hier moet 
je zijn’. Tot slot drukken de mensfiguren 
met elkaar samenwerking en ‘het zoeken 
van evenwicht’ uit.

Erfgoedmarker
Een erfgoedmarker is een herkennings-
symbool voor een archeologische vind-
plaats en geeft hier informatie over. Dit 
is het tweede beeld in een serie die di-
verse cultuurhistorische plaatsen in Al-
mere en Flevoland gaat markeren. In no-
vember 2012 is de eerste erfgoedmarker 
onthuld op vindplaats ‘de Buitenkant’ in 

Sterrenschoolkinderen onthullen
Erfgoedmarker in Homeruspark

O N D E R W I J S  E N  C u L T u u R

Op 3 juli onthulden kinderen van sterrenschool ‘de Ruimte’ een 

beeld met informatiebord op de archeologische vindplaats in 

het Homeruspark. in de ochtend waren er lessen archeologie op 

school en maakten de kinderen op hun eerste dag in het tijde-

lijke schoolgebouw al kennis met de omgeving. 

Almere Buiten. Ook deze erfgoedmarker 
is is tot stand gekomen met subsidie van 
Provincie en Rijk.

Educatieve activiteiten
Speciaal voor het Homeruspark zijn er 
archeologische activiteiten mogelijk die 
ingaan op de geschiedenis en natuur en 
milieu. Hiervan kan iedereen gratis ge-
bruik maken. Meld je bij ons bureau voor 
meer informatie of voor een project op 
maat bij jou in de buurt! 

Bureau Archeologie & Monumentenzorg n

www.almere.nl/archeologie 
archeologie@almere.nl
Facebook: ‘stadsarcheoloog van almere’

www.irislerutte.nl 



18 I POORTNIEUWS

B O u W E N

IbbA in 
het Homerusblok

IbbA en niet-IbbA 
bij ’t scheepswrak

Variabele IbbA 
in ’t groene erf

ibba in het Homerusblok
Homeruskwartier is een bijzondere wijk, 
in meerdere opzichten. Niet alleen is het 
de grootste zelfbouwwijk van Nederland; 
de jonge wijk is nu al legendarisch en de 
eerste wijk met IbbA-kavels. 

Het Homerusblok ligt aan de noordzijde 
van het Homeruspark. Het binnengebied 
van het blok met woningen wordt open-
baar. Het ligt tegenover een toekomstige 
basis school (ASG) waarboven mogelijk 
woningen komen. Ook ligt het in de na-
bijheid van de HomerusMarkt, de markt-
hal die binnenkort gebouwd wordt en een 
breed aanbod zal hebben.

De IbbA Start kavels 
In het Homerusblok zijn 20 IbbA-kavels. 
Hiervan zijn 17 kavels voor IbbA Start. 
Deze kavels zijn geschikt voor rijwo-
ningen van 5,40 meter breed. Je bouwt 
altijd kavelbreed en aaneengesloten. De 
maximale bouwhoogte is 14 meter. Par-
keren gebeurt deels op eigen terrein. De 
kavels variëren iets in grootte, maar de 
kavelprijzen zijn gelijk: m,./,./ 38.600. Hoe 
bouwen met de IbbA-regeling werkt 
staat beschreven in het IbbA-Bouwboek.   
Het IbbA-bouwboek is verkrijgbaar bij 
de Kavelwinkel, die te vinden is in de 
centrale hal van het stadhuis.

Drie IbbA Plus woon-werk-kavels
De kavels op de hoeken zijn gereser-
veerd voor IbbA Plus. Deze regeling is 
voor woon-werk-woningen. De bouw 
van een commerciële ruimte van 20 m2 
is verplicht. De minimale bouwhoogte is 
9 meter, in het tweede bouwvlak is dit 
maximaal 3 meter. De zijrooilijn moet 
100% worden bebouwd. De adreszijde 
ligt aan zijkant van de woning en parke-
ren gebeurt op eigen terrein.

variabele ibba in ’t Groene erf 
Het veld waar deze kavels liggen, bestaat 
helemaal uit IbbA-woningen. De kavels 
grenzen met de tuinen aan het water. 
In deze strook ligt de kavelbreedte niet 
vast. Afhankelijk van de IbbA-regeling 
waarvoor je in aanmerking komt, kun je 
kiezen voor IbbA Start of IbbA Plus. De 
mogelijke breedte van de kavel verschilt 
per regeling: 4.80, 5.40 of 6.00 meter 
breed.

nieuwe kavels in Homeruskwartier
en Europakwartier met veel mogelijkheden

Op 12 oktober zijn op de ibbA-bouwbeurs nieuwe ibbA-kavels 

op drie mooie locaties in Almere Poort uitgegeven. eind dit jaar 

volgt de uitgifte van interessante nieuwe kavels voor zelfbouw 

en voor kleinschalige projecten. 

luchtfoto september 2013, top-shot.nl
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Het Homerusblok ligt vlakbij het Homeruspark

De andere zijde van het water is al be-
bouwd en biedt een prachtige aanblik

’t Groene erf is een strook langs het water aan de rand van Homeruskwartier
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De buurt heeft een landelijk karakter
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Kavels bij ’t scheepswrak
De kavels liggen in één van de groen-
ste delen van Europakwartier, met aan 
beide zijden van het veld een archeolo-
gische vindplaats en tegenover het Cas-
cadepark. Doordat de straten niet overal 
helemaal recht zijn, ontstaat een speels 
karakter. Het binnengebied tussen de 
bouwblokken wordt ingericht als woon-
erf. De inrichting van de archeologische 
vindplaats, waar het scheepswrak ligt, 
zal naar verwachting samen met de toe-
komstige bewoners worden bepaald. 

De IbbA-kavels
Er zijn maar liefst 44 IbbA Start kavels 
en twee IbbA Plus: woon-werkkavels.

Kavels aan de uiteinden
De kavels met ronde zijden aan de uit-
einden van de blokken die uitkijken op 
de vindplaats met het scheepswrak en 
daarachter het Cascadepark zijn gereser-

veerd voor particulieren of kleinschalige 
projecten – het mogen ook meerdere wo-
ningen worden. Ook de twee grote hoek-
kavels zijn beschikbaar voor particuliere 
en kleinschalige bouwers.

Kavels voor vrijstaande huizen
Uniek in Europakwartier zijn de zeven 
kavels voor vrijstaande huizen. Vier 
hiervan hebben een lange tuin aan het 
water – de kademuur is al aanwezig – en 
drie kijken uit op het groene binnenge-
bied waar het scheepswrak ligt. Er wordt 
gebouwd met natuurlijke materialen. Het 
worden houten huizen of huizen met een 
rieten dak.

De start van de verkoop van de 
niet-IbbA-kavels is eind dit jaar.
Neem voor informatie contact op 
met de Kavelwinkel: 036-533 83 83.

www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl n

Bij ’t Scheepswrak is een unieke plaats in het Europakwartier met 47 IbbA-kavels, 
7 kavels voor vrijstaande villa’s en 6 hoekkavels voor kleinschalige bouwers

de Slagzij
Op deze locatie is een scheepswrak 
aangetroffen. Het is een klein vracht-
scheepje van 14,5 x 4,25 meter. Aan de 
afzettingen rond het wrak is af te le-
zen dat het vergaan is in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw, toen de Zui-
derzee begon te verzilten. Doordat het 
schip onder zware slagzij is gezonken 
is de stuurboordzijde volledig bewaard 
terwijl de bakboordzijde is weggerot. 
Het diepst liggende scheepshout be-
vindt zich 1,25 m. onder de oppervlak-
te. Tijdens de verkenningen zijn een 
rood aardewerken testje en een zo-
genaamd schildpadblok aangetroffen. 
Het scheepswrak is ingekuild om het te 
reserveren voor mogelijk onderzoek in 
de toekomst. Vanwege het bijzondere 
kleine formaat en de vroege datering 
is het aangewezen als beschermd rijks-
monument.

archeologische
vindplaats

wonen-
werken

wonen-
werken
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Ontwikkelaar gaat bouwen in
‘de Boog’ in columbuskwartier

Het grootste gedeelte van de 

bebouwing van het Colum-

buskwartier is zo’n vier jaar 

terug opgeleverd. eén stuk 

bleef leeg. de boog tegenover 

de Willem barentszroute. de 

gemeente ging actief op zoek 

naar kleinschalige ontwikke-

laars en particulieren die hier 

willen bouwen op een wijze 

die past bij de wijk. niet zon-

der succes, want met de bouw 

van de eerste veertien wo-

ningen zal binnenkort wor-

den gestart. de Realisatie bV 

bouwt ‘Allure’.

allure
De Realisatie BV staat voor duurzaam en 
energiezuinig bouwen. Het ontwerp ‘Al-
lure’ is getoetst en voldoet aan alle voor-
waarden die er voor bouwen in Almere 
Poort en specifiek in het Columbuskwar-
tier zijn opgesteld. Eén van de voorwaar-
den is dat het ontwerp moet passen bij de 
projecten in de omliggende straten. Ook 
zal er aan de voorzijde geen verkeer zijn, 
zodat kinderen veilig kunnen spelen en 

Impressie van ‘Allure’, veertien eengezinswoningen op veld A op de plattegrond

‘De Boog’, hier verdeeld in zes zones. Deel A wordt als eerste in aanbouw genomen.

oversteken naar speeltuin en speelveld. 
Auto’s worden aan de achterzijde op de 
kavel zelf geparkeerd. 

Kindvriendelijk
Columbuskwartier is een wijk met vooral 
veel eengezinswoningen. Door de wijk 
slingert het kinderpad – de kindvriende-
lijke, autoluwe verbinding van en naar 
speelplekken, basisscholen en andere 
kinderbestemmingen. In het Columbus-

kwartier wordt volop geleefd, geleerd en 
gespeeld. Wie hier gaat bouwen, bouwt 
in een wijk die verder al helemaal af is. 
De scholen draaien al ruim vier jaar, de 
busbaan wordt eind oktober afgemaakt, 
de bestrating is definitief.

Zie poort.almere.nl voor het aanbod 
van kavels die door kleinschalige bou-
wers kunnen worden bebouwd.

www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl n



Hoi!

Hier is weer onze  

KindercASLa pagina

in PoortNieuws! 

Leuk om te lezen!

En natuurlijk nog leuker om naar KindercASLa toe te komen!

Zondag 15 september vierden we al 

weer de 3e open dag van KindercASLa. 

Het was een gezellige dag met veel 

bezoekers van alle leeftijden. Op onze 

site zie je de foto’s. Heb je het gemist? 

Kom dan gewoon een andere keer langs!

QuIz

WWW.KINDERCASLA.NL

lEkKeR pAnNeNkOeKeN!
Check onze website voor de oplossingen!

sChOoLrEiS: rOzE eN gRoEn

Wist je dat je ook op schoolreisje 

naar KindercASLa kan? De ene 

helft van de dag kom je in het roze 

KindercASLa van alles beleven en 

onderzoeken. Je leert spelenderwijs 

over bouwen, wonen, gezond 

leven en over duurzaamheid. De 

andere helft ga je op het groene 

stadslandgoed De Kemphaan op 

ontdekkingstocht in de natuur.

Vertel het je juf of meester en 

misschien ga jij met je klas dit 

schoolreisje dan wel doen!

kInDeRcAsLa eN dE wEtEnScHaP

KindercASLa heeft samen met De Nieuwe 

Bibliotheek een wetenschapsprogramma bedacht dat 

op 16 en 30 oktober en op 13 november 

in de verschillende � lialen wordt aangeboden. 

Heb je zin om hieraan mee te doen 

(er zijn leuke prijzen te winnen) 

kijk dan op de site van de bieb:

www.denieuwebibliotheek.nl/agenda

dat moet je doen !
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!

eEn sTaD sChIlDeReN

oPeN dAg wAs lEuK!

herfstvakantie in kindercasla
21 t/m 25 oktober 2013

thema=rond bouwen!

kom 
ook!

hErFsTvAkAnTiE aCtIvItEiTeN
In de herfstvakantie gaan we rond bouwen. Van 21 t/m 25 oktober kunnen kinderen van alle leeftijden bij ons terecht voor work-shops, speurtochten en op woensdag een speciale fotogra� ework-shop door stichting Twisted. Kijk op onze website voor alle info, tijden en hoe je je kunt aanmelden.

vIrTuElE tOuR!

Heb jij de KindercASLa virtuele tour al eens gedaan? 

Gewoon vanuit je luie stoel kun je door ons gebouw 

lopen! Net als bij Google Streetview als je dat kent. Kijk 

op de website en doe ook de speurtocht!

De RoZe tAaRt iS bIjZoNdEr fOtOgEnIeK!

Deze prachtige foto is van Seraf van der Putten. Heb jij 

ook een mooie foto van KindercASLa? Stuur hem naar 

info@kindercasla.nl en wij zetten hem op onze site!

kInDeRcAsLa pAgInA

Weet jij dat er in Flevoland een heel bijzondere bioscoop� lm is gemaakt? Hij heet De Nieuwe Wildernis. Heb jij hem al gezien? Dan weet je ook vast het antwoord op deze vragen!

1. Hoe heet het natuurgebied waar de � lm is gemaakt?
2. Hoe heten de paarden die in deze � lm voorkomen?3. Noem 5 diersoorten die in de � lm voorkomen.

4. Wat is een ecosysteem?

KindercASLa
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Gevarieerd programma met
veel nieuwe en vertrouwde 
activiteiten voor jong en oud 

Rick’s bibliotheek

waar: buurtcentrum Amerika

wanneer: ruilen: maandag 14:00-16:30 uur

ook open: di-wo-do 10:00-16:30 uur

voorlezen: donderdag 13:30-14:00 uur

voor wie: iedereen (voorlezen: peuters)

kosten: gratis

info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

Ga op zoek naar een nieuw verhaal en 
kom je boek ruilen bij Rick’s bibliotheek! 
Hier wordt ook op donderdagmiddag 
voor gelezen aan peuters. Dit stimuleert 
hun taalvaardigheid. Ouders kunnen 
mee genieten of gezellig een kopje koffie 
of thee drinken met elkaar.

Toneellessen

waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal

wanneer: vanaf 19 september

donderdag 14:30-15:45 uur

leeftijd: groep 4 t/m 8

kosten:  9 25,00 voor 12 lessen

opgeven: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra) 

Tot de kerstvakantie is er een serie van 
twaalf toneellessen door Hans Koekkoek 
waarbij met kinderen gewerkt wordt 
naar een voorstelling voor de ouders (op 
19 december). Inschrijving is verplicht. 

Repair café almere Poort 

waar: InteraktContour, Europalaan 828-830

wanneer: elke 2e zaterdag van de maand:

12 oktober, 9 november, 14 december

12 januari, 9 februari 10:30-13:30 uur

voor wie: volwassenen

info: petrici@deschoor.nl (Chantal)

www.repaircafe.nl/almere

Wat doe je met een broodrooster die het 
niet meer doet? Een fiets waarvan het 
wiel aanloopt? Of een trui waar mot-
tengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi 
niet! De Schoor organiseert op zaterdag 
12 oktober het allereerste Repair Café 
van Almere Poort!

Kinderkoken

waar: VIPLounge bij het Arte College

wanneer: dinsdag 14:30-17:00 uur

29 oktober, 12, 19 en 26 november, 

3, 10 en 17 december. 

leeftijd: vanaf 9 jaar

kosten: 9 15,00 voor 7 lessen

opgeven: dobbelaar@deschoor.nl

Na de herfstvakantie gaan we van start 
met kinderkoken in de VIPLounge. Het 
is een serie van zeven lessen waarin je 
echt leert koken. Ook leer je wat gezond 
en toch heel lekker is. We maken allerlei 
gerechten en eten ze daarna gezellig sa-
men op. Wat over is, mag natuurlijk mee 
naar huis. Er is beperkt plaats, dus schrijf 
je nu vast in!

Knutselmiddag

waar: buurtcentrum Amerika, kleine zaal

wanneer: vrijdag 14:30-15:45 uur 

(behalve wanneer er kinderbingo is)

leeftijd: 4-12 jaar

kosten: 9 1,00

info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

Op vrijdagmiddag wordt er fijn geknut-
seld. We drinken limonade en maken al-
lerlei mooie dingen en werken met ver-
schillende materialen en technieken. 

Kinderbingo

waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal

wanneer: halloween: vrijdag 18 oktober 

kerstbingo: vrijdag 20 december

14:30-16:00 uur

leeftijd: van 4 t/m 12 jaar 

(4-8 jaar onder begeleiding)

kosten: 9 1,00

info: dobbelaar@deschoor.nl (Sandra)

Kinderbingo met plaatjes. In totaal zijn 
er drie rondes met negen keer een prijs-
winnaar, die iets uit mag zoeken van de 
gevarieerde prijzentafel. In de pauze mag 
je een gratis drankje en iets lekkers.

filmmiddag

waar: VIPLounge bij het Arte College

wanneer: donderdag 24 oktober, 

14:00-17:00 uur

leeftijd: vanaf 6 jaar

kosten: 9 1,00

opgeven: stagiaire.deschoor@live.nl

Op donderdagmiddag in de herfstvakan-
tie is er een filmmiddag in de VIPLounge, 
inclusief drinken en iets lekkers. Opge-
ven is verplicht en vol = vol!

Zumba voor dames

waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal

wanneer: woensdag 9:30-10:30 uur

voor wie: dames

kosten: 9 1,00

info: www.spoortief.nl

De dames gaan lekker swingen en hun 
conditie op peil brengen. De lessen wor-
den gegeven door een professionele 
zumba instructrice.

Biljarten

waar: buurtcentrum Amerika, bibliotheek

wanneer: dinsdag 10:00-12:00 uur

voor wie: iedereen

kosten: gratis

info: www.spoortief.nl

Kom ook leuk een potje biljarten! De 
koffie staat klaar.

droomspeelbus

waar: sportzaal bij buurtcentrum Amerika

wanneer: dinsdag 14:15-15:45 uur

leeftijd: 6-12 jaar

kosten:  9 0,50

info: www.spoortief.nl

meenemen: zaalschoenen verplicht!

De Droomspeelbus is een bus met sport- en 
spelmaterialen die gebruikt worden in de 
gymzaal, onder leiding van sportdocenten. 
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Bootcamp

waar: start bij ingang buurtcentrum

wanneer: dinsdag 14:15-15:15 uur

leeftijd: 6-12 jaar

kosten: 9 0,50

info: www.spoortief.nl

meenemen: buitensportkleding en water

Gym+

waar: sportzaal bij buurtcentrum Amerika

wanneer: woensdag 14:15-15:15 uur

leeftijd: 6-12 jaar

kosten: 9 0,50

info: www.spoortief.nl

Basketbal

waar: sportzaal bij buurtcentrum Amerika

wanneer: donderdag 14:15-15:15 uur

leeftijd: 6-12 jaar

kosten: 9 0,50

info: www.spoortief.nl

Zaalvoetbal

waar: sportzaal bij buurtcentrum Amerika

wanneer: vrijdag 14:15-15:45 uur

leeftijd: 6-12 jaar

kosten: 9 0,50

info: www.spoortief.nl

Kickboksen voor kids

waar: sportzaal bij buurtcentrum Amerika

wanneer: vrijdag 15:45-16:45 uur

leeftijd: 8-12 jaar

kosten: 9 1,00

info: www.spoortief.nl

Peuter/kleutergym

waar: buurtcentrum Amerika, grote zaal

wanneer: zaterdag 8:30-9:30 uur

leeftijd: 2-5 jaar

kosten: 9 1,00

info: www.spoortief.nl

Peuter/kleutervoetbal

waar: sportzaal bij buurtcentrum Amerika

wanneer: zaterdag 10:00-11:00 uur

leeftijd: 2-5 jaar

kosten: 9 1,00

info: www.spoortief.nl

bij alle zaalsporten: zaalschoenen verplicht!

Hans Melgers is buurtsportcoach van de Schoor voor Almere 

Poort. Hij vormt de schakel tussen vraag en aanbod voor het ge-

hele sportaanbod in het stadsdeel. Hij brengt ons op de hoogte 

én heeft een primeur: Almere Poort krijgt een playground!

Koppelaar
Hans: “Mijn functie kun je het beste om-
schrijven als ‘koppelaar’. Hier een paar 
voorbeelden van wat ik in enkele weken 
tijd voor elkaar heb gekregen.

Er kwam iemand bij me die aangaf dat 
hij graag lessen basketbal zou willen ge-
ven. Dit leek me een goed idee omdat ik 
wist dat hij hier talent voor heeft. Ik ging 
aan de slag om de sportzaal te reserveren 
en een groep kinderen te organiseren die 
graag willen leren basketballen. 

Een groepje dames komt vragen of er 
in het buurtcentrum zumba-lessen kun-
nen komen in de ochtend. Ik weet hier-
voor de juiste instructrice te vinden en 
regel dat het low-budget kan.

Een basisschool gaf aan een extra 
gymles aan te willen bieden op woens-
dagmiddag. De school heeft dan een 
vakleerkracht beschikbaar. Ik wilde mijn 
medewerking verlenen onder voorwaar-
de dat kinderen van álle basisscholen 
welkom zijn voor deze gymles. Zo is 
‘gym+’ ontstaan.

Kennismaken met sporten
Kinderen wil ik graag kennis laten ma-
ken met allerlei sporten. Op een gegeven 
moment kunnen zij er dan voor kiezen 
om in clubverband een sport te gaan 
doen die goed bij ze past. Ik wil ‘de sport 
van de maand’ introduceren. Elke maand 
staat dan een andere sport centraal.

Sportverenigingen zullen gastlessen 
komen geven. Dit kan de volleybalver-
eniging zijn, maar ook de zeilschool – 

met zeillessen op het droge, in de sport-
zaal. Of de rugbyclub. Je kunt het zo gek 
niet bedenken.

We zijn ook met bootcamps voor kin-
deren gestart. Dit is hartstikke leuk! Waar 
de sportbakfiets alleen in de zomer-
maanden van stal wordt gehaald, gaan 
de bootcamps ook in de winter door.

Playground
Geweldig nieuws is dat Almere Poort een 
playground krijgt in het Cascadepark. 
Misschien ken je playgrounds van De 
Schoor in andere wijken. Het zijn grote 
buitenspeelplaatsen met multifunctio-
nele sportvelden, die voor iedereen gra-
tis toegankelijk zijn. De playground in 
Poort krijgt zijn eigen unieke karakter, 
bijvoorbeeld door een groen amfi theater. 
De totstandkoming gaat in nauwe sa-
menwerking met de Vrienden van het 
Cascadepark en de gemeente. Ook buurt-
bewoners worden van harte uitgenodigd 
om hun ideeën in te brengen, bijvoor-
beeld tijdens de grote, feestelijke instuif 
op 16 oktober. Het ligt in de planning 
dat de playground medio mei 2014 in 
gebruik kan worden genomen”. 

 
Sportaanbod in kaart
Hans brengt het gehele sport aanbod 
van Almere Poort in kaart op de website 
www.spoortief.nl. Staat jouw vereniging 
of activiteit hier nog niet bij, dan kun je 
dit doorgeven via het contactformulier. 

redactie n

Hans en Stefan leiden de eerste bootcamp-sessie voor kinderen in Poort
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nieuw in Poortkliniek: tweede 
huisarts en psycholoog

ervaring met het meer acute aspect van 
mijn vak op te doen. Het was een erg 
leerzame tijd maar trok een zware wissel 
op mijn privéleven. Sinds ruim een jaar 
werk ik twee dagen per week in Almere 
en één dag in de week in Velsen Noord. 
Ik woon nog steeds in Amsterdam, sa-
men met mijn vriendin. Ik ben inmiddels 
behoorlijk verknocht aan die stad.

Wat ik het meest bijzondere vind aan 
huisarts zijn is de afwisseling – het gaat 
nooit vervelen – en het feit dat je binnen 
een minuut met iemand die je daarvoor 
misschien nog nooit gezien hebt, over 
de meest intieme en persoonlijke dingen 
spreekt.

Binnen mijn vak beschouw ik het als 
een uitdaging om mensen met psychi-
sche klachten op weg te helpen. Het ziek-
tebesef, het inzien van de betekenis van 
de geestelijke klachten is daarbij een hele 
belangrijke stap waarbij je als huisarts 
kunt helpen om taboes te doorbreken. 
Iemand met een depressie of overspan-
nenheid is net zo goed ziek als iemand 
met suikerziekte of een gebroken been!

Het werken in Almere Poort bevalt me 
goed. De mensen die hier komen vormen 
een mooie dwarsdoorsnede van de maat-
schappij. De gevolgen van de crisis merk 
ik dagelijks in de spreekkamer. Ik vind 
de samenwerking tussen de verschillende 
disciplines bij Medi-Mere bijzonder. Ik 
kan eigenlijk vrijwel altijd zorgen dat ie-
mand op korte termijn gezien wordt door 
een collega van bijvoorbeeld de fysio-
therapie of door de praktijk ondersteuner, 
maar ook de lijnen met de orthopeed en 
de cardioloog zijn kort. 

Een mooie illustratie hiervan is  te zien 
op onze website (www.dokternodig.nu). 
Er is namelijk een heuse filmploeg uit 
Australië over de vloer geweest bij de 
verschillende vestigingen van Medi-Me-
re. Zij hebben een film gemaakt die goed 
laat zien hoe we hier (samen)werken. 

Ook dit jaar waren we weer te bewon-
deren bij de Almere Triatlon. Op 14 sep-
tember namen onze artsen, praktijkon-
dersteuners en assistenten de medische 
zorg van de deelnemers op zich”.

Eerstelijns psychologische zorg
Een andere aanvulling op het aanbod 
in de Poortkliniek is de eerstelijns psy-
chologische zorg. Deze wordt ingevuld 
door Homa Mangal, GZ-psycholoog en 
seksuoloog i.o. van Isis Psychologie & 
Gezondheid. Er is geen wachtlijst en je 
kunt je rechtstreeks aanmelden. 

Homa Mangal: “Mijn werkervaring 
dateert vanaf 2006, toen ik tijdens mijn 
afstudeerstage werkzaam was bij een be-
handel- en expertisecentrum voor psy-
chotrauma in Leiden. Na het afstuderen 
heb ik vrij snel de overstap gemaakt naar 
een tweedelijns ggz-instelling in Amster-
dam en later in Almere. Hier heb ik me 
met name gericht op het behandelen van 
mensen met complexe psychotrauma-
klachten en interculturele problematiek. 

Ik richt mij op psychologische diag-
nostiek en behandeling van volwassenen 
(individuele en relatiegesprekken). Ik 
zoek samen met de cliënt een oplossing 
die echt bij hem of haar past en die snel 
resultaat biedt. Ik werk voornamelijk 
vanuit een cognitief-gedragstherapeu-
tisch referentiekader, waar o.a. EMDR en 
mindfullness onderdeel van uitmaken.

Mijn specialisme is interculturele psy-
chiatrie en psychotrauma. Het bijzondere 
aan mijn werkwijze is dat de behande-
ling die ik bied rekening houdt met ge-
loofsovertuiging en cultuur en aansluit 
bij de persoonlijke levenssituatie. Daar-
naast bied ik mijn behandelingen aan in 
het Nederlands, Dari, Farsi en Engels”. 

 
redactie n

nieuwe huisarts
Sinds alweer een jaar is het team van 
huisartsen op de locatie Poortkliniek uit-
gebreid. Op woensdag en vrijdag kunnen 
patiënten hier bij Bart Elsen terecht en 
op de andere dagen bij Sharda Das. 

Bart Elsen: “Toen ik klein was wist ik 
eigenlijk al dat ik dokter wilde worden, 
gefascineerd als ik was over de werking 
van het menselijk lichaam. Op een dag 
kwam de huisarts bij ons thuis – in Al-
mere – op visite en vanaf dat moment 
wist ik ook wat voor soort dokter ik wil-
de worden. 

Nadat ik in eerste instantie in 1997 
uitgeloot was, ben ik in Leuven genees-
kunde gaan studeren. Hoewel België één 
van onze buurlanden is, was het een 
behoorlijke cultuurshock. Een jaar later 
kon ik alsnog naar Amsterdam, waar ik 
met veel plezier heb gestudeerd en fana-
tiek gezaalvoetbald. 

Tijdens de studie geneeskunde werd 
mijn voorkeur voor huisartsgeneeskunde 
alleen maar sterker. Gedurende de co-
schappen besloot ik meteen te sollicite-
ren voor de huisartsenopleiding en ge-
lukkig werd ik aangenomen. Het eerste 
jaar van de opleiding heb ik in een prak-
tijk in Emmeloord gevolgd. Ik logeerde 
drie avonden per week boven de apo-
theek in het centrum en in de weekenden 
was ik terug in Amsterdam.

Mijn opleiding heb ik afgerond in Al-
mere, bij gezondheidscentrum Filmwijk.
Toen ik eenmaal huisarts was, ben ik 
veel (nacht)diensten gaan draaien om 

Bart Elsen, huisarts Homa Mangal, eerstelijns GZ-psycholoog
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Huisarts en cardioloog voeren gezamenlijk consult

verzekerde zorg
HartKliniek Flevoland biedt verzekerde 
zorg aan voor hartpatiënten. Er zijn geen 
kosten voor patiënten, wel is er een ver-
wijzing nodig van huisarts of medisch 
specialist. Je hoeft niet bij te betalen!

In HartKliniek Flevoland staan twee 
vertrouwde en gerenommeerde cardiolo-
gen voor je klaar: dokter Menno Baars 
en dokter Chris Hie. Zij hebben hun spo-
ren ruim verdiend binnen de algemene 
ziekenhuizen en staan erom bekend dat 
ze goed kunnen luisteren en een vrien-
delijke en menselijke benadering hebben.

In overleg met huisartsen, thuiszorg, 
ambulancedienst, zorgverzekeraars en 
patiëntenorganisaties hebben dokter 
Menno Baars en dokter Chris Hie beslo-
ten een geheel nieuw cardiologisch cen-
trum op te richten waarbij hartpatiënten 
centraal komen te staan en er meer tijd is 
voor diagnostiek, uitleg en begeleiding. 

meer dan standaard
HartKliniek Flevoland wil meer doen dan 
standaard. En daarom luisteren wij graag 
naar jou. Niet alleen betreffende klach-
ten en aandoeningen, maar vooral naar 
wat jij wilt dat wij voor je doen. Voor 
jou als patiënt van Hartkliniek Flevoland 
biedt dit grote voordelen. Wij nemen je 

serieus. En zowel het gesprek met de car-
dioloog alsook alle aanvullende onder-
zoeken worden in één afspraak gedaan. 
Dat scheelt jou kostbare tijd en onze-
kerheid; je krijgt meteen de uitslag van 
de onderzoeken mee en de behandeling 
wordt direct afgestemd op de nieuwste 
bevindingen. 

uniek in nederland
Je huisarts wordt bovendien direct ge-
informeerd én ook de mogelijkheid ge-
boden – als dit nodig is – gezamenlijk 
vervolgspreekuur en/of huisvisite te 
houden. Cardioloog én huisarts staan 
dan samen voor jou ter beschikking ach-
ter één bureau of tijdens visite. Dat is 
uniek in Nederland. 

Bij vrouwen worden hartklachten 
vaak niet onderkend, met soms ernstige 
gevolgen. HartKliniek Flevoland opent 
daarom een speciale poli voor vrouw en 
hart. Tevens opent HartKliniek Flevoland 
een cardiogenetisch DNA-spreekuur om 
erfelijke hartziekten in een vroegtijdig 
stadium op te sporen en om ernstige rit-
mestoornissen en plotse hartdood bij bij-
voorbeeld sporters te kunnen voorkomen.

Dokter Baars: “HartKliniek Flevoland 
voegt heel veel toe. Wij denken dat wij 
met onze inzet van meerwaarde zijn 

voor het zorgaanbod in Almere. Zo wil-
len wij graag veel meer de tijd nemen 
voor onze patiënten en ook veel beter 
luisteren. Gewoon persoonlijke aandacht 
en zorg bieden. Niemand hoort zich zor-
gen te maken, iedereen moet weten waar 
hij aan toe is en zich vertrouwd kun-
nen voelen. Zekerheid. Wij starten een 
kliniek waar de patiënt de vruchten van 
plukt. Wij vinden het gewoon fijn om 
onze kennis voor jou in te zetten en zijn 
dankbaar voor je vertrouwen. Wij zijn 
daarom ook 24 uur per dag bereikbaar 
voor overleg met de huisarts of het zie-
kenhuis in spoedgevallen. En bij patiën-
ten die zich moeilijk kunnen verplaatsen, 
komen wij gewoon thuis. Wij vinden dat 
dit echt nodig is”. 

Samenwerking
Dokter Hie: “Wij vinden goede samen-
werking met alle zorgverleners heel 
belangrijk. Jij, als patiënt moet er op 
kunnen vertrouwen dat al je medische 
gegevens altijd wanneer dat nodig is be-
schikbaar zijn. Daarom werken wij met 
het nieuwste elektronisch patiëntendos-
sier dat je bij ons zelf kunt inzien en 
al onze patiënten krijgen alle gegevens 
zoals medische brieven en bijvoorbeeld 
het ECG in een paspoort mee naar huis. 
Ketenzorg is belangrijk voor hartpatiën-
ten. Wij zijn daarom in gesprek met alle 
partijen om tot een optimale afstemming 
van jouw zorg in de regio te komen”.

Ook de huisartsen zijn blij met de car-
diologen. Han van de Steeg, huisarts en 
eigenaar van de Medi-Mere Groep: “Wij 
hebben binnen onze PoortKliniek al een 
breed aanbod van verschillende zorgdis-
ciplines. Cardiologie past daar prima bij. 
Dokter Hie en dokter Baars staan goed 
aangeschreven en wij zien met vertrou-
wen de samenwerking tegemoet. De in-
tensieve samenwerking tussen de eerste 
lijn en de tweede lijn – de cardiologen 
– is iets waar we ons erg op verheugen: 
niet alleen de huisarts maar ook de fysio-
therapeut, psycholoog en diëtiste zullen 
samen met de cardioloog de hartpatiënt 
ondersteunen”.

redactie n

na maanden van voorbereiding is het zo ver – in november 

opent in Almere Poort ‘HartKliniek Flevoland’ haar deuren. de 

toegang tot deze cardiologische kwaliteitskliniek is gemakke-

lijk, iedereen is welkom!

diensten in almere Poort 
uitgebreid met cardiologie
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Op 20 september is de eerste paal van de 500ste ibbA-woning 

feestelijk de grond in geslagen. Vanwege deze mijlpaal was er 

veel belangstelling op de bouwlocatie in europakwartier. Zo’n 

honderd man woonden deze gelegenheid bij. Op 12 oktober 

komen op de ibbA-bouwbeurs nog eens ruim 100 ibbA-kavels 

op de markt én 27 appartementen. ibbA-kopers vertellen wat 

ibbA voor ze betekent.

Bouw 500ste ibba-woning
12 oktober nieuwe kavels op IbbA-Bouwbeurs

nikki en Edwin:
“ibba is veel meer dan 
kopen alleen”

Heel eerlijk gezegd vielen Nikki Hul-
len (23) en Edwin Kempes (21) voor-

al voor het feit dat ze met hun inkomen 
en op hun leeftijd een eigen huis konden 
kopen met de IbbA-regeling. Dat zij ook 
echt opdrachtgever werden en zelf gin-
gen bouwen in een bouwgroep, begre-
pen ze pas nádat ze waren ingeschreven. 
Nikki lacht erom: “Ineens werd het nóg 
leuker. We mochten zelf beslissen hoe 
ons appartement werd ingedeeld. Dit 
was veel meer dan kopen alleen”. Edwin: 
“Onze eigen meningen en wensen waren 
onmisbaar”.

uit een tas
Nikki en Edwin bouwden één van de ap-
partementen in het appartementenge-
bouw Corsini Due in het Homeruskwar-
tier. Dat de achterliggende gedachte van 
IbbA hen een beetje was ontgaan, kwam 
vooral doordat ze al een tijd op zoek 
waren naar een gezamenlijke woonplek. 
Nikki: “We woonden al een hele tijd bij 
wijze van spreken uit een tas. De IbbA-
appartementen kwamen op ons pad. Ze 
waren betaalbaar en lagen op de meest 
ideale locatie. Dicht bij werk en studie”. 

Balzaal
Nikki: “Kies je een schuifpui of open-
slaande deuren? Hoe groot wil je je slaap-
kamer? En je badkamer? Kies je voor een 
balkonreling van mat of doorzichtig glas? 
Dit is een greep uit de vragen van de pro-
cesbegeleiding van de bouwgroep. Aan de 
hand van jouw wensen deel je je appar-
tement in zoals jij denkt dat je het straks 
mooi vindt. En dat is best spannend, want 
je ziet alles vanaf papier. En daarop lij-
ken ruimtes soms kleiner of groter dan in 
het echt. We hebben nu bijvoorbeeld een 
enorm ruim toilet. Door visite geksche-
rend ‘de balzaal’ genoemd”.

Blij en trots
“We kozen voor een hoekappartement op 
de bovenste verdieping”, vertelt Edwin. 
“We deelden het appartement zo in dat 
we nu een grote open keuken hebben, 
mét spoel eiland. We koken allebei graag 
en wilden daar de meeste ruimte aan be-
steden. De zitruimte is wat minder groot”.

Nu wonen ze ruim een jaar in het ap-
partement. “En iedereen die de eerste 
keer bij ons kwam kijken zei: “Wow, wat 
groot en mooi!”, vertelt Nikki trots. “En 
wij? Wij zijn vooral erg blij dat we als 
jonkies, starters, zoiets hebben kunnen 
realiseren. We zijn hartstikke gelukkig 
dat we nu onze eigen plek hebben. Hele-
maal naar wens”.

Wethouder Henk Mulder sloeg samen met twee IbbA-kopers de eerste paal van de 
500ste IbbA-woning de grond in 

Nikki Hullen en Edwin Kempes

ibbA staat voor ‘ik bouw betaalbaar 
in Almere’: een financiële regeling 
waarmee starters op de woning-
markt met een inkomen tot E 36.500 
de kans krijgen om zelf te bouwen. 
Jij leent wat je kunt lenen en voor de 
rest krijg je een ibbA-Starterslening. 
Zo woon je in je zelf gebouwde huis, 
voor de prijs van sociale huur…
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Kenny en julia:
“je moet wel iets 
bijzonders bouwen”

Van een ‘lege nest syndroom’ is on-
danks het gelijktijdig verlaten van 

het ouderlijk huis geen sprake. Daarvan 
zijn zowel Kenny Korte (27) als Julia 
Korte (24) overtuigd. Broer en zus bouw-
den allebei een eigen IbbA-huis. “Zij 
een esthetisch verantwoord huis”, zegt 
Kenny. “Hij koos een praktisch ontwerp”, 
aldus Julia. “Het is fijn dat we dicht bij 
elkaar wonen. En onze ouders? Die vin-
den het geweldig dat we nu onze eigen 
stek hebben”.

Tuin en dakterras
Ruim twee jaar geleden was Julia ge-
interesseerd in een IbbA-appartement. 
“Maar ineens kwam ik erachter dat ik 
met mijn budget ook voor een huis kon 
kiezen! Met tuin en dakterras. Mijn broer 
was intussen ook aan het kijken naar be-
staande koopwoningen maar kon steeds 
maar niets vinden”.

Losgaan
Hij koos voor een hoekkavel. Zij voor 
een kavel midden in de rij. Julia: “Ik had 
van tevoren geen idee wat er allemaal bij 
komt kijken. Maar ik wist: ik wil in ieder 
geval een vide. Ik had van tevoren wel 
duidelijk voor ogen hoe mijn huis eruit 
moest komen te zien. Ik vind trouwens 
dat als je voor IbbA kiest je wel iets bij-
zonders moet bouwen. Heel veel huizen 
die gebouwd zijn, vind ik best saai. Ter-

wijl je juist de kans hebt om iets anders 
te doen dan de standaard rijtjeswonin-
gen. Nu kun je losgaan. En dat is ook 
nog eens hartstikke leuk”.

Architect
Kenny wilde strakke vormgeving en 
zocht daar een architect bij. “De architect 
van mijn zusje stelde voor om een schets 
te maken. Tot mijn verrassing had hij 
goed naar mijn wensen geluisterd en was 
zijn ontwerp bijna in één keer perfect. Ik 
heb veel ramen en benut alle ruimte in 
mijn huis. Ik had alleen gedacht in de 
keuken met weinig kastruimte uit te ko-
men, dat blijkt niet het geval. Maar ik 
ben heel blij met mijn huis”. 

monique:
“ik heb veel huis voor mijn geld”

A ls je het over zelfbouw hebt, is Mo-
nique Grant (35) misschien wel één 

van de weinigen die ook letterlijk de 
handen uit de mouwen stak. Haar IbbA-
woning is geheel van haar hand. Niet 
alleen ontwierp ze het huis, ook binnen 
voerde ze talrijke klussen uit. “Ik heb 
bijvoorbeeld het aanrecht zelf gestort”, 
vertelt ze.

Toen een student uit haar klas een 
presentatie gaf over de IbbA-woning 
van haar moeder begon het bij Monique 
Grant te kriebelen. De docent Pedago-
giek dacht echter dat IbbA een eenma-
lige regeling was. Tot ze op televisie een 
reclame zag voor nieuwe IbbA-kavels. 
Monique “Ik heb me diezelfde dag nog 
ingeschreven, werd ingeloot en koos de 
kavel met de mooiste cijfers: 1133”.

Als een tweede huid
Monique, alleenstaand ouder, was name-
lijk al een tijd op zoek naar een koopwo-
ning. “Met IbbA kon ik de ultieme wo-
ning bouwen die ons past als een tweede 
huid”. Ze moest haar puber nog wel even 
overtuigen. “Ik heb hem eigenlijk over-
gehaald met een extra grote kamer”, 
lacht ze. Haar dochter van toen nog twee 
jaar ging ook steeds mee ‘kavel kijken’.

Fantastische kans
Vorig jaar november kreeg ze de sleu-
tel en nog steeds is het elke dag fijn om 
thuis te komen. Monique: “Ik heb veel 
huis voor mijn geld. Ik had nooit en te 
nimmer een vergelijkbare woning kun-
nen vinden op de reguliere markt die zo 
eigen is. Wat dat betreft is IbbA een fan-
tastische kans. Als je een huis wilt kopen, 
zou ik altijd IbbA overwegen, daar kun 
je echt je eigen ding van je huis maken. 

In de toekomst, als de oudste groot ge-
noeg is, is dit huis voor hem en bouw ik 
nog een huis. Zeker weten”.

IbbA n

Monique Grant

Julia Korte Kenny Korte

ibbA is er voor bijna iedereen met 
een inkomen tot E 36.500 per jaar 
die nog niet eerder een koopwoning 
heeft gehad. Check op de site of je 
in aanmerking komt: 
www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl
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de Plint: werk- en leercentrum 
met winkel aan de Europalaan

Als ik aankom voor een interview en 
rondleiding, zit een aantal mensen in 
de deuropening van de zonnestralen te 
genieten. Dit blijkt de houtbewerkings-
groep te zijn. Ze zijn bezig met de groene 
bakken voor de Vrienden van het Casca-
depark. Deze worden gebeitst, beletterd 
en voorzien van worteldoek.

De Plint is één van de werk- en leer-
centra van InteraktContour. Wat deze 
locatie vrij uniek maakt, is het feit dat 
er twee woongroepen in hetzelfde pand 
gehuisvest zijn: de lichamelijk beperkte 

jongeren van ‘Woonmere’ en ‘het Kwar-
tier’ van InteraktContour. Uit beide 
woongroepen komen mensen naar het 
werk- en leercentrum, maar er komen 
ook cliënten van buitenaf. Sommigen 
wonen op zichzelf, al dan niet met een 
partner. In het Kwartier wonen met name 
mensen met niet-aangeboren hersenlet-
sel. Dit kan zijn ontstaan door een onge-
val of bijvoorbeeld een hersenbloeding. 

Leo Zant: “Na revalidatie wordt er ge-
keken naar wat iemand kan en wil. Er 
zijn verschillende mogelijkheden. Het 
werk- en leercentrum is er één van. 

Voor sommige cliënten is het heel be-
langrijk dat ze iets maken dat verkoop-
baar is. Daarom zoeken we voortdurend 
naar nieuwe trends en passen we pro-
ducten aan de marktvraag aan. Wat ik 
nu ook goed kan laten zien, is dat er aan 
elk product wel door vier, vijf verschil-
lende mensen gewerkt wordt. Ieder heeft 
zijn of haar eigen ‘specialiteit’. De één 
snijdt stukjes uit een plak kaarsvet, de 
ander doet ze in de mal en de volgen-
de giet vloeibaar, heet kaarsvet over de 
blokjes in de mal. 

De kaarsen verkopen heel goed. Ze zijn 
kleurig, niet duur en ze branden heel lang. 
Maar we maken ook allerlei andere leuke 
producten, zoals gehaakte tassen, kussens 
en manden en van hout: krantenbakken, 
boekenplanken en decoratieve borden. De 
opbrengsten vloeien terug in de stichting. 
Ondanks de grote etalage zijn we ons er-
van bewust dat we nog een beetje ‘on-
zichtbaar’ zijn in de straat.

Ik zit al 26 jaar in het vak. Eigenlijk 
was ik banketbakker. Op een gegeven 
moment was ik werkzoekende en kwam 

Misschien ben je er weleens 

langsgelopen en is de kleurige 

etalage en de bedrijvigheid je 

opgevallen. Maar wist je dat 

de winkel vijf dagen per week 

open is en dat je altijd rond 

mag kijken? Coördinerend be-

geleider Leo Zant vertelt ons 

van de hoed en de rand. 

Coördinerend begeleider Leo Zant (rechts) en de groep houtbewerkers

Een hoekje van de winkel De kaarsenmakerij – het werk wordt in stapjes verdeeld, ieder heeft een specialiteit



‘Bert-wenkbrauwen’
Een dame van middelbare leef-
tijd, die al een tijdje klant bij me 
is, boekte een duo-behandeling 
voor zichzelf en haar partner. 
Ik heb twee behandelruimtes en 
mijn collega Suzanne komt me 
graag versterken, dus een duo-

behandeling is goed mogelijk en heel gezellig. Twee 
vriendinnen, moeder en dochter, of in dit geval dus 
man en vrouw. De dame in kwestie boekte de duo-
behandeling niet alleen voor de gezelligheid, maar 
ook omdat het de enige manier was om haar man 
over de drempel te krijgen. Voor veel mannen is de 
gang naar de schoonheidssalon niet vanzelfspre-
kend. Gelukkig weten wij er wel raad mee.

Mijnheer en mevrouw nemen elk in een behandelka-
mer plaats. Voor de gelegenheid laten we de deuren 
open. Ze kunnen elkaar niet zien, maar roepen re-
gelmatig over en weer. “Hoe gaat ’ie daar? Slaap je 
al?” Wanneer twee gezichten zijn voorzien van een 
groenig kleimasker, gaan ze toch even bij elkaar kij-
ken. Er wordt veel gelachen. Maar er is ook werk aan 
de winkel. Mijnheer is voor het eerst in zijn leven bij 
de schoonheidsspecialist en zijn huid vertoont veel 
onregelmatigheden. Mijn collega maakt zijn huid 
schoon en glad en we geven hem een crème voor zijn 
huidtype mee. Tot nu toe pakte hij thuis steeds de 
gezichtscrème van zijn vrouw. Terwijl mannen een 
andere soort huid hebben en dus hun eigen crème.

Mevrouw heeft me van te voren ingelicht over haar 
wensen aangaande de behandeling van haar man. 
Natuurlijk houdt ze van hem zoals hij is, maar een 
goed verzorgde huid is leuker om te zien. Ook be-
langrijk voor zijn werk. Ik krijg instructies iets te 
doen aan zijn ‘Bert-wenkbrauwen’. Het is meteen 
duidelijk wat de bedoeling is. Mijn collega epileert 
de haren boven de neus van mijnheer, die nog zegt: 
“Nou, het viel toch best mee met mijn Bert-wenk-
brauwen?” Weer liggen we alle vier in een deuk!

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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ik bij de activiteitenbegeleiding terecht. 
Ik vond het zo leuk dat ik nooit meer 
weg ben gegaan! Het lijkt misschien een 
ongebruikelijke switch, maar vakmensen 
zijn zeer geliefd in de zorg. Ik heb jaren-
lang een bakkerij in Zwolle geleid waar 
mensen met een beperking werkten. Ook 
deze was gekoppeld aan een winkel.

Kwam voorheen de vergoeding voor 
dagbesteding vanuit het rijk, nu gaat de 
gemeente dit beheren. Het komende jaar 
wordt een overgangsjaar. De gemeente 
wil het ‘krijgen’ van dagbesteding omzet-
ten naar ‘participeren’. Een aantal voor-
beelden hiervan zijn projecten die nu 
al zijn gestart. Onze samenwerking met 
de Vrienden van het Cascadepark voor 
het gereed maken van de plantenbakken 
van het ‘Groene Bakken Plan’. Het on-
derhoud van het labyrinth, de moestuin 
van KindercASLa. En het Repair Café in 
samenwerking met De Schoor. Dit zijn 
mooie projecten, maar er wordt weleens 
vergeten dat er maar een heel kleine 
groep cliën ten is die we hiervoor in kun-
nen zetten. De grote meerderheid heeft te 
zware beperkingen voor dit participatie-
plan. De ontwikkelingen baren mij zor-
gen. Waar gaan zij in 2015 naartoe?

Mensen met een lichamelijke beper-
king of met hersenletsel moet je absoluut 
niet thuis achter de geraniums laten zit-
ten. Dit is behalve voor henzelf, ook voor 
hun huisgenoten ondraaglijk. En als de 
situatie vervolgens onhoudbaar wordt en 
iemand uit huis geplaatst moet worden, 
worden de kosten alleen maar hoger en 
schieten de bezuinigingsmaatregelingen 
hun doel toch voorbij?”

redactie n

Saskia kan weven met één hand
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G E M E E N T E  I N  D E  W I J K

Marleen en Diana tijdelijk zonder keet aan de Castorstraat – zo gaat ’t ook!

“ik heb een idee voor de buurt maar hoe pak ik het aan?” of 

“Hoe zit het met de veiligheid in Almere Poort?” bewoners met 

dit soort vragen over hun stadsdeel kunnen terecht bij Marleen 

Sanderse, gebiedsmanager van Almere Poort.

Almere Poort heeft sinds kort 

een hondenspeelweide. een 

plek waar honden lekker los 

mogen lopen en spelen. Com-

pleet met banken voor de 

baasjes. izzy was bereid deze 

voor de camera te testen!

Sinds begin dit jaar is Marleen Sander-
se gebiedsmanager in Almere Poort. Ze 
werkt samen met gebiedssecretaris Diana 
Lanting-Stobbe, die al vanaf het prille be-
gin in het stadsdeel werkt. Marleen: “We 

vormen de verbinding tussen bewoners, 
ondernemers, instellingen, woningbouw-
corporaties, politie en het stadhuis. We 
zijn de ogen en oren van de gemeente in 
de wijk. Bewoners weten als geen ander 

wat er speelt in hun woonomgeving. Sa-
men met hen werken we aan de leefbaar-
heid en ontwikkeling in Almere Poort. 
Het is mooi om de kracht die in Poort is, 
te ontdekken en verder te laten groeien.

We houden kantoor in de keet in Home-
ruskwartier. Momenteel even niet, omdat 
er gebouwd wordt op de oude locatie. 
Binnenkort komt de keet terug, een eind-
je verderop. Tot het zover is maken we 
dankbaar gebruik van de ontmoetings-
plekken die Poort heeft. Want we kunnen 
ons werk alleen ter plekke doen, met de 
mensen die hier wonen en werken”.

Diana: “Velen zijn al bekend met het 
wijkbudget en er vinden regelmatig acti-
viteiten plaats die de binding in de buurt 
stimuleren. Heb je ook een dergelijk ini-
tiatief, neem dan contact met mij op om 
de mogelijkheden te bespreken”.

In de keet – als die er straks weer staat 
– kom je ook Diana Lamboo tegen, wijk-
regisseur van de gemeente Almere. Zij 
werkt aan een leefbaar, veilig, schoon 
en ongeschonden gebied. Klachten of 
opmerkingen over de openbare ruimte 
kun je doorgeven op www.almere.nl via 
het reactieformulier ‘melding openbare 
ruimte’. De wijkagenten Ton Bennekom 
en Pieter Roeters zijn bereikbaar via het 
algemene politienummer 0900-8844. 

Sinds 2010 heeft elk stadsdeel een 
‘contactwethouder’. Voor Almere Poort is 
dit Henk Mulder. Hij is vanuit het college 
het aanspreekpunt voor bewoners en on-
dernemers in Almere Poort.

Marleen hoopt ook jou binnenkort te 
ontmoeten: “Tot ziens in Almere Poort!”.

redactie n

msanderse@almere.nl • dstobbe@almere.nl

de kracht in Poort ontdekken 
en verder laten groeien

Hondenspeelweide getest

fotografie: Remco van den Braak
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Zo vierde almere Poort Burendag!

  In Columbuskwartier Noord was een 

groot buurtfeest met een DJ, springkussens, 

suikerspinnen, popcorn en biertafels! Hier 

zie je het multiculturele buffet van door 

bewoners zelf gemaakte hapjes!

  Voor de bewoners van Meerland, een 

buurt in Homeruskwartier, organiseerden 

toekomstige bewoners van het Poorthuis een 

leuk buurtfeest, naast hun eigen bouwput!

  Op het Cupidohof is het altijd feest! 

Op Burendag werd de maïs geoogst en 

ook meteen geroosterd en geproefd 

tijdens een gezellige barbecue.

Ook in Columbuskwartier: de eersteRommelroute van Almere Poort, met maar liefst 25 deelnemers. Het was gevarieerd en gezellig. Volgend jaar weer?  

De bewoners van de onder architectuur 
gebouwde huizen rond de Helenusstraat 
vierden hun feestje een week later, maar 

het plezier was er niet minder om!  

oproep
heb jij foto’s van bewoners-initiatieven in Poort? mail 
ze ons!

POORTNIEUWS I 33 

Wil jij problemen aanpak-

ken en activiteiten organi-

seren in Almere Poort?

dAn ZiJn WiJ
OP ZOEK NAAR JOU!

Het BEWONERSPLATFORM 

POORT zoekt nieuwe 

leden. Meld je aan via 

bewonersplatformpoort@gmail.com
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6 juni 2013
Puck Ivy

2 september 2013
Farah Raiza Bhailal

22 juli 2013
Aynil

12 september 2013
Noëlle

17 augustus 2013
Zinedine

31 juli 2013
Ethan

Geboren in Poort · gefeliciteerd!

w w w . f i t s y o u 2 . n l
s p i e g e l s t r a a t  2 b  b u s s u m

w e b s h o p :
w w w . z w a n g e r s c h a p s m o d e e n m e e r. n l

f i tsyou2 
in Bussum 
écht
leuke 
kleding
ti jdens 
(én na) 
je zwangerschap!

f i tsyou2 
in Bussum 
écht
leuke 
kleding
ti jdens 
(én na) 
je zwangerschap!

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

Niet gewonnen, toch graag
een BabyShoot?

Fotoshoot in 3 kledingsetjes

Cd met minimaal 50 foto’s

Professionele 20x30cm afdruk zie coupon 

voorin

van E 129

voor E 99

oproep: ook geboren in Poort? oktober 2013 t/m januari 2014

stuur foto, voornaam en datum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl

onder de inzenders wordt een BabyShoot verloot!

Kijk voor meer informatie op de website
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z O R G S C A L A

Vizier

consultatiebureau
Debby van Asselt is jeugdverpleegkun-
dige bij het consultatiebureau van ge-
zondheidscentrum Vizier. 

Debby: “In Almere Poort wonen veel 
jonge gezinnen. Daarom is er op het 
consultatiebureau altijd veel te doen. Het 
leuke van mijn werk is dat ik de ontwik-
kelingen van kinderen van dichtbij mag 
volgen. Ouders sta ik bij als zij vragen 
hebben over de ontwikkeling, het welbe-
vinden of het gedrag van hun kind.

Een collega of ikzelf komen binnen 
twee weken na de geboorte op huisbe-
zoek. Je ontvangt dan een groeiboekje 
waarin de afspraken op het bureau wor-
den ingevuld en waar veel nuttige infor-
matie in staat. Ook het vaccineren ge-
beurt op het consultatiebureau.

Ik werk samen met onder andere con-
sultatiebureau-arts Sanne de Kreij. Als je 
bij ons langskomt zie je een jeugdver-
pleegkundige of de arts. Heb je zorgen 
of vragen over je kind, dan kun je altijd 
gebruik maken van het inloop- of telefo-
nisch spreekuur. Onder de kop ‘JGZ’ op 
www.gezondheidscentrumvizier.nl vind je 
de dagen en tijden van de speekuren”. 

maatschappelijk werk
Soms is het goed om met een maatschap-
pelijk werker te praten. Bijvoorbeeld om 
advies te vragen of je te laten begeleiden 
bij problemen in relatie of gezin. Iemand 
die met je meedenkt over hoe je om kunt 
gaan met stress- en spanningsklachten.

Bea van de Kraats is werkzaam bij ge-
zondheidscentrum Vizier als maatschap-
pelijk werker. Bea: “Mensen komen bij 
mij met zeer uiteenlopende problemen 
of vragen. Ik help mensen met rouwver-
werking, relatieproblemen, problemen 
op het werk of met schulden. Maar ook 
mensen die ‘gewoon’ niet goed in hun 
vel zitten en behoefte hebben aan een 
gesprek. Jong en oud!

Twee maal per week houden ik en mijn 
collega Marco Geldermans een inloop-
spreekuur. Je hoeft dan geen afspraak te 
maken en kunt gewoon binnenlopen voor 
een korte vraag of een kennismaking. 
Ik merk dat dit erg wordt gewaardeerd. 
Soms is één gesprek al genoeg om iemand 
op weg te helpen. Je hoeft geen verwijs-
brief te hebben en niets te betalen voor 
gesprekken met mij. Je bent welkom!”

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. 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

bij gezondheidscentrum Vizier kun je niet alleen terecht voor 

een uitstekende huisarts, maar ook voor vele andere zorgaan-

bieders. deze keer stellen we twee enthousiaste medewerkers 

van het gezondheidscentrum voor: debby van Asselt, jeugdver-

pleegkundige bij het consultatiebureau en bea van de Kraats, 

maatschappelijk werker. Wellicht ben je ze al tegengekomen.

Debby van Asselt, jeugdverpleegkundige

Bea van de Kraats, maatschappelijk werker
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basisscholen

Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC Almere
(036) 536 99 91 / 06-274 029 17
www.montcascade.nl
school@montcascade.nl

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 ‘Marco Polo’

Marco Polo Route 60, 1363 LA Almere

(036) 540 60 60

De Droomspiegel ‘Monaco’

Monacostraat 50, 1363 CG Almere 

(036) 540 60 61

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 ruimte
eerste almeerse sterrenschool
Pygmalionstraat 1 en 5, 1363 SC Almere
06-449 626 39
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

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

Poort, school voor havo en mavo
havo en mavo
Slowakijehof 1, 1363 BD Almere
(036) 845 23 02
www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.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

Frangipani opvang
Lokistraat 2, 1363 WG Almere
(036) 841 24 72
www.frangipani-opvang.nl
noreen@frangipani-opvang.nl

Gastouderbedrijf Het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD Almere
06-419 755 19
gobhetpoortje@hotmail.com

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



POORTNIEUWS I 37 

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

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

dentics
verwijspraktijk voor kindertandheelkunde
Europalaan 923, 1363 BM Almere
(036) 760 60 60
info@dentics.nl, www.dentics.nl

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

nieuw
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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 & gezichtsbehandelingen 
voor 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

Viable
hair & skin
Beneluxlaan 612, 1363 BJ Almere
(036) 737 04 19
www.salonviable.nl, info@salonviable.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

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

nieuw
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Brazilian wax and Nails
Dionysusstraat 8, 1363 TN Almere
06-423 163 99
www.brazilianwaxandnails.com
info@brazilianwaxandnails.com

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

Fancy Palace
beautysalon voor kinderen en tieners
Dionysusstraat 8, 1363 TN Almere
06-383 603 73 / 06-813 037 36 
(bereikbaar ma-za 10-17 uur)
info@fancy-palace-almere.nl

Lusem
Afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM Almere
(036) 536 90 30
www.lusem.nl, info@lusem.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

Fit Visit Outdoor
bootcamps en personal training,
ook in Almere Poort
06-280 937 69
www.fitvisitoutdoor.nl
info@fitvisitoutdoor.nl

inShape2day
bootcamps en personal training,
ook in Almere Poort
06-241 923 39
www.inshape2day.nl
info@inshape2day.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

Studio Joe
personal training & small groups
Xenonstraat 75, 1362 GG Almere
(036) 845 41 90, 06-105 740 00
www.traineninalmere.nl
info@traineninalmere.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
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
www.spoortief.nl

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

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

educatief

Flevomuziekschool
Argonweg 43, 1362 AB Almere
(036) 52 54 134

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

nieuw

nieuw

• 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!

nieuw
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kunst

Atelier de Verwondering
schilder- en tekenlessen, kinderen en volw.
Abel Tasmanstraat 37, 1363 KB Almere
(036) 533 00 95
06-185 360 58
www.atelierdeverwondering.nl

de dikke dames.nl
kunstbeleving, creatieve workshops
Centaurenstraat 8, 1363 TC Almere
(036) 537 59 08
www.dedikkedames.nl
info@dedikkedames.nl

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 

daily Oriental
Chinees afhalen, bezorgen en catering
Europalaan 838, 1363 BM Almere Poort
(036) 525 40 96
www.dailyoriental.nl

Mediterra
mediterraanse broodjes en maaltijden
Europalaan 939, 1363 BM Almere
(036) 848 30 89
www.mediterra-almere.nl

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

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 tAXSuPPOrt
b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n

belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.   
                                                    
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
•   Persoonlijk contact, begeleiding  

en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl

lid College Belastingadviseurs

nieuw
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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.tajmahalindiaas.nl

warung Mere 
snackbar Javaans Surinaams  
Europalaan 822, 1363 BM Almere
(036) 536 92 78   

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

Cambach Chocolaterie
Nederlandstraat 71, 1363 DB Almere
(alleen op afspraak)
06-515 937 50
www.facebook.com/cambachchocolaterie
cambachchocolaterie@gmail.com

e & e Market  
Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR Almere
(06) 418 217 25

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

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

non-food

Animere
Japanse winkel en workshops
Europalaan 824, 1363 BM Almere

Bike Care Plus
verkoop en reparatie
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

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

LaLoods
Neonweg 172, 1326 AE Almere
www.laloods.nl

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

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!

nieuw

nieuw

nieuw

WiJZigingen OF TOeVOegingen
voor deze adressenlijst doorgeven aan: 

redactie@almerepoortnieuws.nl

nieuw
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z O R G S C A L A

dagboek van een huisarts
Koning Winter is in aantocht. 
Het wordt kouder. De vakantie 
waar we door opladen is al lang 
vergeten. Langzaam stijgt ons 
stressniveau weer. Werk, relaties, 
opvoeden, financiën. Alles waar 
eisen en verplichtingen aan vast-

zitten, al dan niet door ons zelf opgelegd, bezorgt ons 
kopzorgen. Slapeloze nachten, vermoeid heid, hoofd-
pijn, nek- en schouderpijn, concentratiestoornissen, 
hartproblemen, vergeetachtigheid, kort lontje... De 
lijst met stressgerelateerde klachten is heel lang. 

Ik begin bij mezelf helaas alweer een paar van die 
symptomen te herkennen. Waanzinnig waren mijn 
twee vakantieweken op Tobago. Het feit dat de mees-
ten waarschijnlijk niet weten waar dat ligt, verraadt 
al hoe idyllisch het er was! Maar er was meer. Ik 
had geen verplichtingen, geen deadlines, geen ver-
antwoordelijkheden, hoefde voor niemand te zorgen, 
kortom: geen zorgen. Alleen maar pure zaligheid en 
het besef hoe gefortuneerd ik ben. Volledig opgela-
den kwam ik terug, met veel behoefte mijn kind te 
knuffelen en zin om aan de slag te gaan. Benieuwd 
hoe het mijn patiënten in de tussentijd was vergaan. 
Ik moet ook chapeau zeggen tegen mijn vaste collega 
Bart Elsen die voor mij heeft gewerkt. 

Nog geen twee maanden later is elke dag in mijn 
agenda weer bezet. En ook al zitten er heel leuke 
dingen tussen, zoals voetbalmama zijn of medische 
assistentie verlenen tijdens de Almere Triat lon, het is 
ook best vermoeiend. Ik kan moeilijk nee zeggen en 
moet er voor waken dat ik mezelf niet voorbij loop. 

Het is belangrijk om stressgerelateerde klachten te 
herkennen, maar nog belangrijker is ze te erkennen. 
Vaak weten we het wel, maar willen we het niet zien. 
Toegeven betekent gevoelsmatig zwakte. En erken-
nen betekent dat er iets moet veranderen. Dat laatste 
is zonder (psychologische) hulp best moeilijk. Poort 
kent helaas een hoog percentage stress- en burn out-
klachten. Het is dan ook super dat een nieuwe psy-
chologe, Homa Mangal, ons team komt versterken. 
En heel fijn is ook dat dit vanaf volgend jaar weer 
vergoed wordt. Vermoeidheid is een veelgehoord 
symptoom van stress. Rust is dan ook één van de 
belangrijkste pijlers in de behandeling. 

Wat veel mensen niet weten, is dat ook hartklach-
ten zoals hartkloppingen en pijn op de borst veroor-
zaakt kunnen worden door stress. Geweldig is het dat 
de cardiologen van HartKliniek Flevoland zich in de 
Poortkliniek vestigen. Bij twijfel kan ik dokter Menno 
Baars direct mee laten kijken als er een patiënt met 
pijn op de borst binnenkomt. En dat geeft mij nou 
aanzienlijk minder stress!

Sharda Das, huisarts n

Beneluxlaan 573-579
363 BJ Almere Poort
Tel: 036 - 532 99 88
www.poortkliniek.com

info@poortkliniek.com
info@dokternodig.nu
info@medi-mere.com

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.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!

Huisartsen Medi-Mere  036 - 532 99 88
Sharda Das, huisarts
Bart Elsen, huisarts
Remco Stam, praktijkverpleegkundige
Rita Jepsen, praktijkondersteuner GGZ
Manouk de Haan, doktersassistente

Apotheek Medi-Mere  036 - 522 99 91
Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere   036 - 222 23 33
Amir Aghagalal, tandarts
Rianne van Vlastuin, praktijkmanager
Giti Sabet, tandartsassistente

Fysiotherapie Medi-Mere   036 - 532 11 22
Remco de Winter, fysiotherapeut
Jelle Sol, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, fysiotherapeut

Verloskundigen De Eerste Stap   036 - 540 02 66
www.verloskundigedeeerstestap.nl

Diëtiste Simpl. Food 0320 - 23 92 23
Eline Binkhorst, diëtiste

Logopedie Flevoland   036 - 549 93 27
www.logoflevo.nl

Psycholoog ISIS   088 - 580 80 00
Homa Mangal, psycholoog eerste lijn

Orthopeden AVE Kliniek   036 - 622 32 60
Ibo van der Haven, orthopeed

Cardiologen HartKliniek Flevoland  036 - 822 22 77
Menno Baars, cardioloog
Chris Hie, cardioloog



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

Drukwerk nodig?

www.teewes.nl
of bel: 036-5311135

Betaalbaar biologisch, van Flevolandse bodem

w w w . s t r e e k g r o e n t e n p a k k e t . n l

Afhaalpunt Europalaan 808-810
1363 BM Almere Poort

BAKKERONStreekgroentenpakket 
gratis uitproberen?
We geven er 5 weg!

Stuur tot uiterlijk 15 november 2013 een mail met je 
naam naar: groentenpakket@almerepoortnieuws.nl

De winnaars krijgen via e-mail bericht wanneer ze 
hun pakket op kunnen halen bij Bakkeron.

Kom helpen met bollen poten in het Cascadepark
zaterdag 9 en zondag 10 november 10.00-14.00 

zaterdag 16 en zondag 17 november 10.00-14.00 

Stuur een mail met naam en telefoonnummer naar vstaaden@santman.nl



Nieuwe bso in het Cascadepark!

KinderCentrumAlmere opent 

op 6 januari 2014 de deuren van 

haar nieuwe bso-gebouw in het 

Cascadepark van Almere Poort.

Deze uitbreiding is bedoeld om 

de doorstroom van bestaande 

klanten te kunnen garanderen.

Boerderijconcept

De huidige boerderij van Kinder-

CentrumAlmere biedt dagopvang 

en bso aan. Het gebouw is een 

Westfriese boerderij en is omge-

ven door een leuke buitenplaats. 

De nieuwbouw in het Cascadepark 

wordt ook een boerderij. Maar dan 

wel kleiner. Deze wordt speciaal 

ingericht voor bso-kinderen. Met 

mooie, volwassen bomen in de 

tuin en daartussen een boomhut.

Sport en uitstapjes

De bso-ers krijgen ook sport en 

bewegen aangeboden; leuke 

uitstapjes naar musea, klimmen 

in een klimbos, vlotvaren, ‘busje 

trap’ op de hei of een leuke bos-

wandeling met een pannenkoek 

achteraf. Op donderdag gaan 

ze vrij zwemmen in Lelystad 

en in de zomer op kamp. 

Kinderboerderij

De nieuwe bso gaat een samen-

werking aan met de Gemeente. 

Bewoners van Almere Poort 

willen graag een kinderboerderij. 

KinderCentrum Almere gaat de 

dieren aanschaffen, onderhou den 

en toezicht houden. Natuurlijk 

heeft iedereen toegang. 

Omwonenden mogen een plan 

indienen bij de Gemeen te. Het 

wordt een echte ontmoetings-

plaats voor jong en oud!

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

begeleiding van zwemles


