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KAARTVERKOOP START IN MAART!
MEER INFO EN LAATSTE NIEUWS OP

STRANDFESTIVALZAND.NL
STRANDFESTIVALZAND
Groenhorst Almere
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
www.groenhorstalmere.nl
Twitter: @GHAlmere
Facebook: www.facebook.com/
GroenhorstAlmereMbo

mbo

 Animal:
Dierverzorging
Paardenhouderij
 Outdoor:
Groene Ruimte
Natuur &
Leefomgeving

 Design:
Flowers & Art
Styling & Design
 Science:
Toegepaste
Biologie

Open huis mbo
Donderdag 20 februari:
19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 29 maart:
13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 16 mei:
19.00 - 21.00 uur

Last minute
voorlichting
Donderdag 19 juni:
16.00 - 17.30 uur

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

tweede kaars
50% korting!
De Plint
voor dames en kinderen

Aanbieding:
luxe gezichtsbehandeling

Beauty-pakket

met argan-olie en andere

• nagels lakken
• chocomasker
• make-up

pure natuurproducten
van E 60 voor E 30
(lees meer op pag. 16)

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

Boek een Zen Facial
en krijg een
Zen Perfect Eyebrow
behandeling
twv 9 18,- cadeau!

50%

voor 2 personen twv 9 50 nu 9 25!

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning

• sabaaydi massage
met deze coupon:

• voetreflexologie
• oorkaarstherapie

eerst
behan e
de
50% ko ling
rting

knippen van E 17,50 voor E 10,dames · heren · kinderen

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

25%

Zonnebank X-clusive
20 minuten zonnen

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

E5

XL turbobruiner

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

E5

van 9 10,00 voor 9 7,50
op afspraak

h u i d v e r b e t e r i n g

3 jaar: zie

voor acties!

met deze coupon cadeau:
bij facial vanaf 60 minuten:
Dermalogica back relief massage twv 9 25

25%

korting op al
le
Family Shoots

bij pedicure vanaf 60 minuten:
Dermalogica reflex feet massage twv 9 25
bij manicure vanaf 60 minuten:
Dermalogica arm relief stress massage twv 9 25

Chinees Afhalen
Bezorgen & Catering

10%
korting op de totale rekening

De Plint

1363 TN Almere Poort
06-383 603 73
06-813 037 36

open: ma t/m za

niet geldig i.c.m. andere acties

www.fancy-palace-almere.nl

geldig t/m 15 juni 2014

geldig t/m 30 juni 2014

Dionysusstraat 8

geldig t/m 31 mei 2014

geldig t/m 15 juni 2014

voor dames en kinderen

Balderstraat 19
1363 WH Almere Poort
06-841 549 62
06-426 103 54
036-848 55 50
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

• helingtherapie
• massage
• ontspanning

Zen Company
Europalaan 848
1363 BM Almere Poort
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

Europalaan 911, Almere Poort

036 841 14 44
praktijknathaliejansen@gmail.com
www.praktijknathaliejansen.nl

Europalaan 838
1363 BM Almere Poort
036 - 525 40 96
www.dailyoriental.nl

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

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

h u i d v e r b e t e r i n g

Roald Amundsenstraat 170 • 1363 KH Almere Poort
voor alle behandelingen één specialist!

• huidverbetering
• anti-aging
• acne behandelingen
• lichaamsbehandelingen
• massage
• pedicure/manicure
• laserbehandelingen
• wimperextensions
• wenkbrauwen

06-551 640 47 • www.huidverbeteringreflections.nl

geldig t/m 15 juni 2014

niet geldig i.c.m. andere acties en op feestdagen

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

Chinees Afhalen
Bezorgen & Catering

geldig t/m 31 mei 2014

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

coupon geldig t/m 31 maart 2014

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

geldig t/m 31 mei 2014 · alleen geldig voor afhalen

geldig t/m 31 mei 2014 · niet geldig i.c.m. andere acties

geldig t/m 31 maart 2014

geldig t/m 31 maart 2014

www.conchitadekapperszaak.nl

Europalaan 830, 1363 BM Almere
(036) 536 93 90
www.interaktcontour.nl
info@interaktcontour.nl

praktijk voor:

Lokistraat 30
1363 WG Almere Poort
06-133 986 70

met en zonder afspraak

kom naar onze winkel
open: ma t/m do

Een shoot cadeau doen? Bestel
een cadeaubon via de webshop.
Kortingscode: PN012014
Kijk voor meer informatie op de website.

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

Evenementen Poort

cartoon

februari
18 Almere On Stage Topsportcentrum
20 KookClub volw. buurtcentr. Amerika
20 Open Huis MBO Groenhorst Almere
28 Workshop sieraden Crazy Beads

maart
07 Beauty Beurs Zen Company (p. 13)
08 Repair Café @ De Plint
12 Boomplantdag Ons Cascadepark
12 Open Dag Montessorischool Cascade
14 Moeder/dochter worksh. Crazy Beads
15 Holika Verbranding Shiv Mandir
16 Holi Festival Shiv Mandir (pag. 32)
18 Barista workshop Heilig Boontje
20 KookClub volw. buurtcentr. Amerika
21 Open Dag Flevomuziekschool
21 Ik zie je aan de Poort (pag. 26)
22 BingoAvond buurtcentr. Amerika
29 Week van Nederland schoon
29 Open Huis MBO Groenhorst Almere
29 R&B Memory Lane Heilig Boontje

Relax, je bent in Almere Poort
Ooit was ik in Dahab, aan de Rode Zee in Egypte. Daar
hadden ze met weinig middelen – beton, planken en verf –
een ‘camp’ gemaakt waar je goedkoop kon overnachten in
kleine hutjes. De muren waren wit en in mooie letters stond
erop geschilderd: ‘Relax, you’re in Dahab’. Was mijn leven
in Poort ook maar zo eenvoudig. Ik ren van hot naar her,
zeg ‘ja’ tegen nog meer werk, breng mijn zoon naar zijn
clubs, doe boodschappen, de was en de vaat, zet mijn kliko-bakken op de juiste
dag aan de weg, voer de huisdieren, betaal de glazenwasser, maak avondeten
klaar, houd mijn e-mails en Facebook bij... Heel normaal. Maar als je steeds
maar doorstoomt, sta je continu onder spanning. Daarom plan ik af en toe een
moment voor mezelf in. Ik constateer dat ik wel een upgrade kan gebruiken,
life 2.0. Ik heb onderzocht wat er in Poort allemaal te doen is om te ontspannen
en letterlijk en figuurlijk beter in je vel te zitten. En dat is een heleboel. Je zou
er bijna van in de stress raken!
Suzan Breedveld, uitgever n

Wij doen er alles aan om je op je
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht
vinden wij belangrijk, evenals een goede
(mond)hygiëne en preventie.
Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl

Tandzorg Op Maat is een jonge
groepspraktijk van tandartsen en
mondhygiënisten. Je vindt ons in
gezondheidscentrum Vizier in Poort.

Uitgave I Studio Breedveld
Katernstraat 11, Almere

www.almerepoortnieuws.nl
info@almerepoortnieuws.nl

april
11 Palmpaasstokken bs Kleine Wereld
11 Paasworkshop Jeniffers Bloemen
11 Workshop sieraden Crazy Beads
12 Repair Café @ De Plint
15 Barista workshop Heilig Boontje
17 KookClub volw. buurtcentr. Amerika
17 Project Catwalk Groenhorst Almere
21 Paaseieren zoeken Ons Cascadepark
26 Kleedjesmarkt Ons Cascadepark

mei
01
03
07
10
10
10
12
14
15
16
17
17
27

Vakantie-activiteiten KindercASLa
Kinderwatersportdag Sail Today
Dag van de courgette @ Labyrint
Poort Sociaal evenement (pag. 18)
Repair Café @ De Plint
BingoAvond buurtcentr. Amerika
Start Libelle Zomerweek Strand
Start Vis à Vis voorstelling PICNIC
KookClub volw. buurtcentr. Amerika
Open Huis MBO Groenhorst Almere
Bolster Teamrace Knockout
Almere Regatta Marina Muiderzand
Almeerdaagse

juni
02
08
10
13
14
14

Avondvierdaagse in Poort
Lazy Sunday Market Cascadepark
Barista workshop Heilig Boontje
Groenhorst Cup
Groenhorst Event
Repair Café @ De Plint

Evenementen in Almere Poort
opgeven voor de agenda van juni
t/m oktober in de volgende uitgave
van PoortNieuws? Mail deze naar:
redactie@almerepoortnieuws.nl

k u nst & c u lt u u r

Vis à Vis speelt in 2014 ’PICNIC’
op Almeerder Strand
Na ‘SILO 8’ en ‘HaRT’ speelt Vis à Vis vanaf 14 mei tot en met
6 juli 2014 op het Almeerderstrand de succesvolle theatervoorstelling ‘PICNIC’. Een voorstelling vol actie waarin humor en
suspense om voorrang strijden.

PICNIC
Een argeloos echtpaar sluit de vakantie
af met een aangename PICNIC. Totdat
een man gekleed in leer met koffer uit
het bos strompelt en dood op hun tafel
neer valt. Dit verandert hun leven voorgoed en maakt het bos tot slagveld.
De grote verrassing is dat het publiek
deze ‘live gemonteerde’ film ook backstage kan meemaken. PICNIC is uniek in zijn
concept: je ziet de voorstelling op één
avond aan de front- en backstage-zijde.
Theaterhit
Vis à Vis is met deze voorstelling over
de hele wereld gereisd. Reeds 100.000
bezoekers hebben PICNIC gezien en beoordeeld met een 9. In 2014 spelen zij
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Kijkje in de keuken
Vis à Vis geeft het publiek een kijkje
in de keuken, maar maakt het eigenlijk
alleen maar raadselachtiger. Bijna alles gaat mis wat er maar mis kan gaan,
wat de vraag oproept hoe het mogelijk
is dat het publiek aan de andere zijde
daar niets van merkt en een gesmeerde
voorstelling krijgt voorgeschoteld. Vis
à Vis levert met PICNIC een geweldige
prestatie, die aantoont dat de groep meer

foto: getinthepicture

in huis heeft dan de al veel bejubelde
technische virtuositeit. Geen moment
verslapt de aandacht en voortdurend is
er zoveel te beleven dat het publiek ogen
en oren te kort komt. Kortom, een echte
aanrader”.
redactie n
www.visavis.nl | 036-536 99 33

foto: Joep Lennarts

Verhuizing
Vanwege de ontwikkeling van het kustgebied van Almere Poort, wordt Vis à Vis
453 meter verplaatst. De nieuwe locatie
bevindt zich ter hoogte van Poortdok.
De verhuizing is een hele onderneming,
vanwege het grote materieel. Op het terrein van Vis à Vis staan niet alleen een
tribune met 800 plaatsen, een podium en
een restaurant, maar ook een werkplaats,
een hijskraan, containers, auto’s en wat
al niet meer. Toch zal 14 mei alles gereed
zijn om bezoekers te ontvangen voor
zowel de voorstelling ‘PICNIC’, als voor
het gezellige restaurant. Kaarten kunnen
vanaf half februari worden geboekt via
internet of telefoon.

nog één seizoen de voorstelling in Almere
Poort. Het Brabants Dagblad schreef in
1999: “PICNIC oogt beduidend soberder
dan de eerdere voorstellingen, maar is
misschien wel het knapste wat Vis à Vis
tot nu toe heeft laten zien. Een uur lang
volgen de hilarische ontwikkelingen zich
in een razend tempo op om te eindigen
in een climax van ontploffingen en geweld. De herhaling vanuit een ander perspectief werpt een heel ander licht op de
voorstelling.

Maarten Feenstra Fotografie

Lenny Schröder voelt zich in haar tuinwoning in het Ithakaproject als een vis in het water. “Hier kan ik mezelf zijn, heb ik
ruimte en mooi licht om te werken. Ithaka is met de omsloten
binnentuin een soort wereld op zich, waar ik dagen van kan
genieten. Om dan weer naar de stad te gaan of op reis. Het is
altijd fijn thuiskomen”.

Kunstenaar Lenny Schröder
vond licht en ruimte
in tuinwoning in Poort

Lenny bouwde eerder een woonwerkatelier op het Steigereiland in IJburg. “Het
was heel mooi en functioneel, maar de
maandelijkse lasten waren zo hoog dat
ik voortdurend onder druk stond om de
studioruimte te verhuren, workshops en
exposities te geven, productief te zijn.
Dat commerciële, dat past helemaal niet
bij een beeldend kunstenaar. Ik wil vrij
zijn, mijn eigen weg en tempo bepalen,
op reis naar het buitenland kunnen gaan
wanneer ik dat wil. Vanuit mijn tuinappartement in het project Ithaka kan ik
dat. Mijn atelier kijkt uit op de mooie,
grote binnentuin met zwemvijver. De
laatste woningen van het project worden
nu gebouwd en dan is het helemaal af.
Daar ben ik blij mee.
Het appartement werd casco opgeleverd en ik had nog allerlei opties om
het naar mijn eigen zin te maken”. De
woning heeft aan beide zijden grote ramen. Beneden is een ruime woonkeuken
met een tafel waar zo tien mensen aan

kunnen schuiven voor een workshop.
Daarachter is het atelier, slechts gescheiden door een glaswand. Lenny lacht: “Ik
moet het natuurlijk wel steeds opruimen,
want alles staat in het zicht. Maar in ruil
daarvoor heb ik een fantastisch lichte,
ruimtelijke plek”.
Licht en kleur zijn belangrijke elementen in Lenny’s werk. Lenny genoot haar
opleiding in Parijs en bij Ateliers ’63 in
Haarlem, kort na de oprichting door een
groepje kunstenaars, onder wie Wessel
Couzijn. Het was daar bewust anders dan
bij de gevestigde kunstacademies, waar
klassiek kunstonderwijs werd gegeven.
Bij Ateliers ’63 gingen de docenten op
gelijke voet om met de studenten. Lenny
hield deze manier van omgang ook aan
toen zij later zelf les gaf op de Rietveld
Academie. Of in IJburg aan een groep
jonge kinderen.
In haar vroege periode maakte Lenny
grote etsen. Nu schildert zij en werkt
veel met glas. “De techniek is slechts de
manier om een idee uit te werken. Met
glas kan ik goed mijn ideeën uitdrukken. Glas kun je een kleur geven en blijft
dan transparant. Verschillende lagen en
de lichtval hierop blijven fascineren”.
Lenny werkt als kleuradviseur samen
met architecten. Er is een aantal grote
projecten gerealiseerd zoals een vergaderzaal en een voormalige kloostergang
met gekleurde ramen en een draaideur
met gekleurd glas. Daarnaast maakt zij
ook kleinere, handzame objecten. Vrij
werk en werk in opdracht.
Lenny is hier helemaal in haar element. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet

in Almere was komen wonen, als Almere
Poort niet bestond. Poort heeft alle eigenschappen die ik nodig heb om me
gelukkig te voelen. Het bos en de dijk
met daarachter het water. Je bent er buiten, komt er tot rust. En het treinstation
verbindt het met de grote steden waar
ik de drukte op kan zoeken wanneer het
mij uitkomt. Amsterdam, Londen, Parijs,
Barcelona, Lissabon.
Momenteel doe ik het liefst mijn boodschappen op de boerenmarkt op zaterdagochtend bij De Kemphaan. Maar ik
verheug me over elk winkeltje dat opent
in Almere Poort. En mijn visite? Die
vindt het hier net zo heerlijk als ik”.
redactie n
www.lennyschroder.info
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voortgezet onderwijs

International School Almere
is ‘on top of the world’
In het markante gebouw van de International School Almere
met de sportkooi op het dak, volgen momenteel 175 leerlingen
van ruim 20 verschillende nationaliteiten onderwijs. Er is plaats
voor 350 leerlingen. Naast de gebruikelijke schoolvakken krijgen zij les in kritisch denken, onderzoek doen, essay schrijven
en presenteren. Op 1 februari vond onder veel belangstelling
de jaarlijkse ‘open day’ plaats.
Niet alleen voor expats
Het onderwijssysteem van de International School Almere sluit naadloos aan op
dat van alle andere International Schools
over de hele wereld. Handig als je vaak
interna
tionaal verhuist. Maar kun je er
ook terecht als ‘gewone’ Nederlander?
Yvette Lucas, hoofd administratie: “Jazeker, als je minimaal havo/vwo-advies
hebt, is het absoluut de moeite waard om
onze open dag te bezoeken. Nederlandse
leerlingen die met hun ouders onderweg
zijn naar het buitenland kunnen hier vast
wennen aan een internationale omgeving. Er is wel een ouderbijdrage, we gebruiken ipads en we maken jaarlijks een
excursie naar een Europees land. Maar
we zijn zeker geen elite-school. Overigens
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komt ongeveer een derde deel van onze
leerlingen van Letterland, de internationale basisschool in Literatuurwijk”.
Goede aansluiting
Bart Selten, leraar geschiedenis en humanistische vorming: “Er zijn zes leerjaren.
In de onderbouw volgen de Nederlandse
leerlingen een aantal van hun vakken in
het Nederlands. In de bovenbouw worden alle vakken in het Engels gegeven.
Met een diploma van de International
School kun je goed naar een hbo-opleiding of universiteit. Niet alleen omdat
veel lesstof in het Engels is, maar ook
omdat onze leerlingen goed voorbereid
zijn. Ze leren kritisch denken, onderzoek
doen, presenteren”.

Handig met de iPad
Daphne, vijfdejaars leerling: “Ik ben Nederlandse, maar woonde met mijn ouders elf jaar in de Verenigde Staten. We
spraken thuis wel Nederlands, maar verder was alles natuurlijk Engels. Bij onze
terugkeer naar Nederland bleek deze
school een uitkomst voor mij. Hier volg
ik de lessen in het Engels en is Nederlands mijn tweede taal. Het werken met
de ipad is trouwens heel handig. Ben je
je boek vergeten, dan download je het
even. Wil je snel iets van het whiteboard
overnemen, dan maak je er een foto van.
We maken zelfs complete verslagen op
de ipad.
Eén van de opdrachten van school is
zelf een project opzetten waarbij je iets
bijdraagt aan de maatschappij. En ook
om iets te leren dat je nog nooit hebt gedaan. Mijn moeder heeft me leren breien
en nu brei ik babymutsjes voor baby’s in
Roemenië. Geweldig toch?”
Persoonlijke begeleiding
Kishana, vijfdejaars leerling: “Ik ben een
Surinaamse Nederlander en begon op
een ‘gewone’ middelbare school in Almere, maar het ging daar niet zo goed.
Op de International School voel ik me
veel meer op mijn plek. Het is een kleine
school met relatief kleine klassen, er is
meer ruimte voor persoonlijke begeleiding. En er wordt met andere criteria gewerkt. Stel je maakt een werkstuk en er
zitten spelfouten in, dan kun je toch nog
goede punten scoren voor de inhoud. En
het is gewoon een heel gezellige school!
Er zijn regelmatig ouderavonden,
waardoor de ouders betrokken zijn bij de
school. Mijn ouders en ik maken er vaak
een uitje van en vinden het leuk om Almere Poort te ontdekken”.
redactie n

Praktijklessen dierverzorging
schaapskooi Vroege Vogelbos
Op 4 december hebben Groenhorst Almere en Stad & Natuur
Almere een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking betekent een verdere uitbreiding van de praktijkmogelijkheden in de directe omgeving voor de mbo-deelnemers
dierverzorging van Groenhorst Almere.
Jan Wachtmeester, directeur Stad en Natuur Almere: “De aanwezige kuddes van
Stad & Natuur Almere in het Vroege Vogelbos en het Kromslootpark leveren hier
een bijdrage aan, door deze te koppelen
aan praktijkscholing. Op deze manier
kunnen de kuddes breder maatschappelijk en educatief worden ingezet”.

Ontwikkeling
Zowel Stad & Natuur Almere als Groenhorst Almere willen een concrete bijdrage verlenen aan de ontwikkeling en
groei van de sector dierverzorging in
zijn algemeenheid en aan het stimuleren
van goede onderwijs-, scholings-, en arbeidsplaatsen in de toekomst in het bijzonder. Beide partijen zetten zich in om
de kwaliteit van de opleiding dierverzorging te borgen en verder uit te bouwen.

Schaapskooi
Groenhorst Almere verzorgt een deel van
de praktijklessen dierverzorging bij de
schaapskooi in het Vroege Vogelbos en
Kromslootpark. De deelnemers hebben
een rol in het onderhoud van de schaapskuddes op deze locaties en leren vaardigheden zoals scheren en klauwbekappen
aan. “Een mooie praktijklocatie voor onze
deelnemers, waar ze veel vaardigheden
kunnen aanleren”, aldus Rik Meerema,
teamleider mbo Groenhorst Almere.
n

Eigen Glazen Huis voor Groenhorst Almere
Op 12 december stond er een heus
‘GroenhorstGlazenHuis’ in de school.
Drie docenten zaten hier 24 uur lang
opgesloten voor het goede doel van
3FM Serious Request. De dag begon
’s ochtends met een gezamenlijk
ontbijt voor leerjaar 1, waarna de
docenten het glazen huis in gingen.
De hele dag waren er verschillende
activiteiten in en om de school om
geld in te zamelen. De Voedselbank
kwam langs om samen met de leerlingen van klas 2 voedselpakketten
te maken. Iedereen kon plaatjes aanvragen. ’s Middags was er een markt
en ’s avonds vond het kerstgala voor
klas 3 en 4 plaats, met een optreden

van Gio. Na een nachtje slapen verlieten de docenten het glazen huis.
De actie leverde ruim 5 1.600,- op.
Een groepje leerlingen en docenten
is naar Leeuwarden gereisd om het
bedrag door de brievenbus van het
3FM Glazen Huis te doen.
n

Ambassadeur Arte College voor
Edukans op reis naar Kenia
Van 20 februari tot 2 maart gaat Faye
Mekkelholt, leerlinge uit 5 vwo van het
Arte College, naar Kenia. Samen met 45
andere leerlingen van middelbare scholen in heel Nederland doet Faye mee
aan ‘Edukans Going Global’.
Op het Arte College werd Faye uit
52 kandidaten door een sollicitatiecommissie van docenten en Edukansmedewerkers als beste geselecteerd voor de
functie van verslaggever in Kenia.
Edukans is een ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Faye ontmoet Keniaanse medeleerlingen en loopt met
hen mee op school en thuis. Vooral de
uitwisseling van cultuur staat op het
programma. De groep Nederlandse
verslaggevers gaat in Kenia aan de slag
met het thema ‘life skills’ – levensvaardigheden. Er worden in Kenia weinig
levensvaardigheden op school geleerd
en thuis wordt er niet gesproken over
bepaalde onderwerpen, zoals seksuele
voorlichting. Gevolgen zijn dat veel Keniaanse jongeren te maken krijgen met
problemen als tienerzwangerschappen,
uitval van meisjes op school en HIV/aids.
De Nederlandse en Keniaanse jongeren
gaan samen aandacht vragen voor goed
onderwijs mét ‘life skills-lessen’.
Na thuiskomst geeft Faye op school presentaties over de onuitwisbare ervaringen. Ook zal zij samen met andere leerlingen van het Arte College actie voeren
voor de projecten die zij in Kenia heeft
bezocht. Zo zal er rond Valentijnsdag een
rozenactie worden opgezet waarbij leerlingen elkaar rozen kunnen schenken.
Ook zal er in het voorjaar door leerlingen
van de afdeling theatervormgeving een
diner worden geserveerd. Het is de bedoeling daar ook wijkbewoners voor uit
te nodigen. Alle opbrengsten gaan naar
het goede doel.
n
www.artecollege.inactievooredukans.nl
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B asisonderwijs

van basisscholen in Poort

De Columbusschool wint eerste
prijs bij First® Lego® League
Op 14 december behaalden de NEO-botz
van De Columbusschool de felbegeerde
eerste prijs bij de First Lego League.
Deze regionale techniekwedstrijd werd
gehouden bij het ROC in Lelystad. Het
NEO-botz team werkte weken achtereen
samen met ouders en hun coach, Onno
van Elsacker, aan het bouwen en programmeren van een legorobot die zogenaamd zou worden ingezet bij het bestrijden van natuurrampen. Zij vonden
een ‘sensorkogelrobot’ uit die in een dijk
kan worden geschoten om te kijken hoe
het is met de gesteldheid van die dijk.
Professionals vinden hun uitvinding heel
realistisch. Met name op samenwerking
scoorde het team hoog. Op 25 januari
vertegenwoordigde het team Flevoland
in de landelijke First Lego League-strijd.

De Europaschool opent voorleesdagen met voorleesontbijt
De Europaschool organiseert ieder jaar
tijdens de nationale voorleesdagen een
voorleesontbijt. De school vindt dit erg
belangrijk omdat het lezen en voorlezen
onder de aandacht brengt. In 2012 kwam
René Froger zelfs bij hen voorlezen als
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opa van één van de leerlingen. Vorig jaar
was het de beurt aan de vaders en dit jaar,
op 22 januari, waren de moeders aan zet.
Het boek waaruit in de onderbouw werd
voorgelezen, is tevens het prentenboek
van het jaar 2014 – ‘Krrrr... okodil!’ van
Catherine Rayner. In de bovenbouw waren de rollen omgekeerd en lazen de
leerlingen voor aan hun moeders. Na het
voorlezen is er voor iedereen een lekker ontbijtje dat dit jaar grotendeels gesponsord werd door De Bodyshop en het
Waterschap Zuiderzeeland die ook hun
mensen lieten voorlezen. Kortom, een
gezellig en educatief uurtje.

Montessorischool Cascade houdt
op 12 maart open dag
Montessorischool Cascade bestaat al bijna zes jaar en is sinds de start van dit
schooljaar te vinden op de Nederlandhof
in een sfeervol gebouw, waar alle groepen aan een brede, centrale gang liggen.
Op woensdag 12 maart is het Nationale
Montessoridag en zet de school haar deur
open voor iedereen die eens een kijkje wil
komen nemen. De school heeft aandacht
voor de talenten en ontwikkeling van elk
kind. Hier volgt het onderwijs het kind
en niet andersom. En dit al honderd jaar!
De eerste Montessorischool werd in 1914
in Den Haag gesticht. In de onderbouw
leren kinderen al zelfstandig hun tijd in
te delen. De leerkrachten volgen ieder
kind en helpen het om zelf een keuze
maken uit het les- en materiaalaanbod.
Eind 2013 bleek uit onderzoek van RTL
Nieuws dat Montessorischolen landelijk
goed scoren wat betreft de leeropbreng
sten. Dat is een fijne bevestiging!

De Kleine Wereld viert lustrum
met circusvoorstelling
Basisschool de Kleine Wereld bestaat vijf
jaar. Dit eerste lustrum van de school in
het Europakwartier werd op 10 januari
groots gevierd. De school kenmerkt zich
als een kleinschalige school, met een
veilig leerklimaat waarbij de positieve
benadering van het kind voorop staat.
Voor deze feestelijke dag was de middenruimte in de school omgetoverd tot een
grote circustent en stonden alle activiteiten in het teken van het circus. Zo was er
een ballonkunstenaar die voor ieder kind
een eigen ballon maakte en die tevens de
hele school versierde. Schooldirecteur Jo
Koot was de circusdirecteur en de kinderen vertoonden alle kunsten die ze die
week hadden geleerd aan hun ouders en
andere belangstellenden. n

• 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

Tevens
turbocursussen voor
B en C diploma!

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

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

bo u wen

In Almere Poort worden veel dromen werkelijkheid. Maar het
project dat op dit moment in het blok ‘Meerland’ in het Homeruskwartier gerealiseerd wordt, is wel iets heel bijzonders. Een
woongroep, waarbij meerdere gezinnen zich samen sterk maken voor een socialere leefomgeving. De contouren zijn al te
zien en nog deze zomer kan het gaan draaien: het Poorthuis!

“Met het Poorthuis maken
we samen van alles mogelijk”
Al vijftien jaar lopen Mark en Marianne
Zeldenrust rond met ideeën voor een bijzondere woonvorm. Mark: “In de zomer
van 2010 zijn we er concreet mee aan
de slag gegaan. We vonden andere gezinnen die even enthousiast zijn als wij.
Er zijn plannen en tekeningen gemaakt,
sponsors gezocht en gevonden en allerlei
contacten gelegd.
Even leek het erop dat het allemaal
niet door zou gaan, omdat er niet voldoende geld was. We hebben de bouwplannen moeten laten varen. Maar gelukkig kwamen we door gesprekken met
woningcorporatie De Alliantie tot een
mooi alternatief waarbij we alsnog onze
ideeën ten uitvoer kunnen brengen. Het
Poorthuis wordt nu in een rij huizen van
het project ‘Meerland’ gerealiseerd. Vijf
gezinnen kunnen er kopen of huren.
Het gezamenlijke gedeelte bestaat uit
twee huizen in het midden, die worden

samengevoegd. Hierdoor ontstaat een
grote woonkamer, waar allerlei laagdrempelige activiteiten zullen plaatsvinden. Daarboven komen drie zelfstandige
woonruimtes voor jongeren die tijdelijk
opvang nodig hebben.
Zodra dit op papier rond was, zetten
de vijf gezinnen, die de kern uit zouden
gaan maken van het Poorthuis, hun huizen te koop. Een heel spannende tijd.
Drie van de vijf gezinnen is het gelukt
om hun huis te verkopen. De andere
twee blijven wel nauw betrokken bij het
Poorthuis, maar kunnen niet verhuizen
vanwege de moeilijke huizenmarkt van
dit moment. We zijn nog in gesprek met
andere gezinnen om de overgebleven
twee huizen te vullen.
In het voorjaar wordt de bouw opgeleverd en we verwachten deze zomer helemaal ingericht te zijn. Dan kunnen we
echt van start, na vier jaar lobbyen!” n

Mark en Marianne Zeldenrust:
“Als wijkpastor bouwen wij aan het welzijn in Poort. We willen er zijn voor mensen. Het Poorthuis past daar geweldig
in. Onze droom is om daar relaties op te
bouwen met jongeren, bezoekers en wie
weet met jou. We doen het graag samen
en samen sta je niet alleen”.

Mark en Mirjam van Kampen:
“Mark werkt in de ICT, Mirjam is meidenwerker. We vinden het belangrijk onze
talenten in te zetten om anderen te helpen. In Het Poorthuis willen we de zorg
voor anderen nog meer deel uit laten
maken van ons dagelijks leven”.

Koen en Bea van de Kraats:
“We geloven dat we samen meer kunnen
betekenen en meer kunnen delen. In ons
leven hebben we altijd gedaan wat onze
hand vond om te doen. Het Poorthuis is
voor ons een prima vervolgstap. We zien
het als een geweldige kans en uitdaging,
naast werk, studie en gezinsleven”.
www.hetpoorthuis.nl
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Zen Company -- de perfecte
combinatie van beauty en yoga
Schoonheid van binnen
Tijdens haar hbo-studie vrijetijdsmanagement werkte Amanda als instructrice bij een sportschool. “Ik ben altijd
bezig geweest met scholing, sporten en
uiterlijk. Mijn vader was vroeger topjudoka – ik ben opgegroeid met het idee dat
gedisciplineerd trainen en op je gewicht
letten normaal is. In mijn wereldje van
de sportschool werd dit alleen maar bevestigd. Het was volkomen normaal om
op één wortel de dag door te komen. Pas
toen ik een beautysalon bij de sportschool
ging runnen, realiseerde ik me dat uiterlijke schoonheid beïnvloed wordt door
goede voeding en het feit of je innerlijk
in balans bent. Je kunt iemand wel een
goede huidbehandeling geven, maar als
deze persoon veel stress heeft of weinig
gezonde voedingsstoffen binnenkrijgt,
heeft de behandeling geen optimaal resultaat. Ook ervoer ik dat power
yogaoefeningen met toewijding uitvoeren
me meer opleverde dan gedachten
loos
trainen op apparaten. Tot slot vond ik
het jammer dat ik als instructrice van de
groepslessen op de sportschool door de
tijdsdruk en de groepsgrootte niet ieder-

een persoonlijke aandacht kon geven. Ik
wilde kunnen rondlopen en waar nodig
houdingen kunnen corrigeren.
Bekende Nederlanders
Ik loop er niet mee te koop, maar bekende Nederlanders komen bij mij voor
huidbehandelingen. Het feit dat ze trouw
blijven komen, geeft me wel een soort
van bevestiging. Vooral de anti-agingbehandeling die ik bied, geheel zonder
gebruik van injectables, is erg populair.
Naast het behandelen met producten van
Hannah, geef ik bindweefselmassage,
voor goede doorbloeding van de huid.
Dit is iets dat je moet ervaren, het is anders dan een klassieke massage.
Combinatie
Het pand voor Zen Company op de hoek
van de Europalaan en de Denemarken
straat kreeg ik op het oog toen mijn
tweede vijfjarige contract bijna afliep.
Ik zag het als een unieke kans om mijn
kennis en ervaring in één instituut onder te brengen. Het komt dus voor dat
ik op dezelfde dag in mijn salon ’s ochtends yoga-lessen geef en ’s middags

fotografie: Ivo Geskus

Amanda de Bruin opende eind 2012 ‘Zen Company’ aan de Europa
laan. Ze verhuisde niet alleen met haar salon, maar ook met haar
gezin naar Almere Poort. Zwanger van haar tweede kind zette ze
de salon naar eigen inzicht op. Een unieke combinatie van beauty
en yoga is het resultaat.

Amanda de Bruin

schoonheidsbehandelingen. Voor mij de
perfecte combinatie en voor veel klanten
inmiddels ook.
Daarnaast volg ik de studie orthomoleculaire voeding en geef ik in mijn salon
informatie over voeding. Voeding is direct gelinkt aan de toestand van je huid.
Denk bijvoorbeeld aan het slikken van
visolie, simpel en met goed resultaat.
Twee keer per week vette vis, zoals zalm,
haring of makreel eten werkt ook.
Niet zweverig
Hiermee heb ik een breed aanbod, waaruit ieder kan kiezen wat bij hem of haar
past. Mensen zijn vaak in eerste instantie
wat huiverig, hebben het idee dat yoga
zweverig is. Maar dat is het helemaal
niet. Van een goede eerste fit-yoga-les
kun je zelfs spierpijn krijgen! Het is juist
down-to-earth, met jezelf bezig zijn, je
ademhaling, je innerlijke balans. Een
moment van rust en bewustzijn op een
hectische dag. Het laadt je op en je neemt
het mee voor de rest van de dag, de week.
Je gaat letterlijk en figuurlijk beter in je
vel zitten, het gaat deel van je uitmaken,
het wordt een way-of-life”.
Soepeler
Hoewel de meeste klanten van Amanda
in eerste instantie voor schoonheidsbehandelingen komen en gaandeweg eventueel ook de smaak van yoga te pakken
krijgen, ging het bij mij precies andersom. Ik volg sinds een paar maanden met
plezier yoga-lessen bij Zen Company en
het is mijn rust-moment in het midden
van de werkweek geworden. Niet dat ik
nu ineens moeiteloos op mijn handen sta
in de vuurvlieg-houding – om maar een
leuke te noemen – maar ik voel dat ik
voor mijn doen soepeler ben geworden.
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ONTSPANNING

Elke les is weer anders en Amanda kan
er veel bij uitleggen. Na de les drinken
we een kopje groene thee aan de gezellige tafel. We houden de tijd nog even
vast voordat ieder verder gaat met de
alledaagse beslommeringen. Allerlei onderwerpen passeren de revue en nieuwsgierig als ik ben, boek ik een uitgebreide
anti-aging gezichtsbehandeling.
Aan de slag
Nu zie ik de salon eens vanuit een ander
perspectief, namelijk vanuit de behandelstoel. Amanda switcht moeiteloos van
yoga-instructrice naar huidspecialiste en
is al snel druk in de weer met mijn gezicht. Al doende analyseert ze mijn huid.
“Je huid heeft vocht nodig, zonder vocht
kunnen crèmes niet voldoende worden
opgenomen. Vocht kun je aanbrengen met
een vitamine-spray – de vitamines gaan
huidveroudering tegen – maar ik heb ook
een budget-tip. Neem kleine handdoekjes, maak ze nat, leg ze 40 seconden in de
magnetron en dan op je gezicht”.
Huiswerk
Ik voel prikjes in mijn gezicht, de peeling
doet zijn werk. “Met een peeling verwijder je alle dode huidschilfers en krijg je
een mooie, zachte huid. Een enzymatische peeling als deze, zonder scrub, kun
je dagelijks gebruiken als je dat wilt, ook
vlak onder de ogen”. Vervolgens begint
het knijpen en kneden, dit is dus de bindweefselmassage. Amanda voorspelt waar
ik rimpels zal krijgen. Maar het is nog niet
te laat. “Als je er op tijd bij bent, kan ik

rimpels voorkomen. Heeft iemand al een
flinke frons, dan kan ik deze niet helemaal wegtoveren, maar wel verminderen.
Simpelweg door de doorbloeding te stimuleren. Dit kun je ook zelf doen. Knijp
’s ochtends vroeg even in je wangen. Of
tussendoor, op een loos moment, als je
toch staat te wachten bij een stoplicht”.
Vijf jaar jonger
Amanda vertelt dat haar behandelingen
altijd ‘all inclusive’ zijn en stelt voor mijn
werkbrauwen en wimpers ook meteen te
verven. “Het verfrist je blik, je krijgt er
een sprekender gezicht door. Ook als je
helemaal geen make-up op hebt, heb je
toch wat accenten”. Ik ervaar de behandeling als een mini-make-over en word
op slag vijf jaar jonger geschat.
Inspiratie
Duizendpoot Amanda komt steeds op
nieuwe ideeën en betrekt daarbij ook anderen. “Soms bedenk ik samen met Rosiela Betram, van kapsalon ‘She Ross’ uit de
straat, een leuke make-over. Mijn partner
Jerry Zinhagel is sportmasseur en personal trainer en gaat fit- en bokstrainingen
geven, binnen en buiten. Ook lessen als
mindfulness, flowyoga en kinderyoga
worden hier gegeven. Op 7 maart is hier
een gezellige kleine beauty-beurs en rond
moederdag komt er een actie waarbij mijn
gezichtsbehandeling wordt gecombineerd
met een heerlijke voetreflexologie-behandeling door Nathalie Jansen, hier bij
Zen Company”.
redactie n

Voetreflexologie zorgt voor
harmonie tussen lichaam en geest
Voetreflexologie is veel meer dan een
heerlijke, ontspannende massage van
de voeten. Het gaat uit van bepaalde
reflexzones en drukpunten, net zoals bij
acupunctuur. Via energiebanen in het
lichaam corresponderen deze drukpunten met de organen en lichaamsdelen.
Door de behandeling wordt het lichaam
gestimuleerd afvalstoffen beter af te
voeren. Fysieke en geestelijke blokkades
kunnen worden opgeheven, waardoor
de energie vrij kan stromen.
Een vorm van reflexologie werd al
toegepast in het oude China, in Egypte
en bij de Indianen. De mensen leefden
toen meer in harmonie met de natuur.
Ze kenden het verband tussen kosmos,
aarde en de menselijke geest. In de loop
der tijd zijn we deze kennis verloren,
de gave om af te gaan op je intuïtie, te
luisteren naar je lichaam. Het menselijke denken ontkent het verband tussen
lichaam en geest. Ziekte wordt teveel
gezien als een mechanische storing.
Voetreflexologie kan verlichting brengen bij veel soorten klachten en het
helpt je te ontspannen. Door regelmatig of in therapievorm behandelingen te
ontvangen, zorg je voor harmonie tussen lichaam en geest.

Nathalie
Jansen
Zen Company
Europalaan 848
1363 BM Almere Poort
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

gediplomeerd
therapeute
praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning
www.praktijknathaliejansen.nl
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Met diëtist Eline Binkhorst (links) is diëten geen afzien, en kun je ook lachen

Diëtist Eline houdt het
simpel maar effectief
Diëtist Eline Binkhorst van Simpl. Food houdt eens per week
praktijk in de Poortkliniek. Mensen worden bijvoorbeeld door
hun huisarts naar haar doorverwezen. Maar iedereen kan naar
een diëtist stappen voor een consult, ook zonder verwijzing.
Wat kan een diëtist voor je betekenen?
Geruststelling
Eline: “De meeste mensen komen bij mij
vanwege gewichtsproblemen, iets wat in
alle leeftijdsgroepen voorkomt – mijn
jongste cliënt is twee jaar en de oudste 86. Het overige deel van mijn cliënten
heeft begeleiding nodig in verband met
een ziekte of klachten waarbij verandering in voeding verlichting biedt. Dit
kan bijvoorbeeld diabetes of COPD – een
longziekte – zijn, maar ook darmklachten of allergieën. Mensen komen dan
veelal bij mij nadat ze van een dokter
een diagnose hebben gekregen. Wat ik in
eerste instantie doe, is hen geruststellen
en samen met hen bekijken hoe ze hun
voeding kunnen aanpassen. Ook mensen
die niet ziek zijn, maar wel overgewicht
hebben, hebben vaak allerlei klachten.
Bewegen gaat lastiger, knieën en enkels
zijn sneller overbelast, je kunt in een sociaal isolement raken en uiteindelijk lig-
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gen toch ook hart- en vaatziekten op de
loer.
Verkeerd beeld
Mensen wachten soms jaren voordat ze
de stap naar mij durven nemen. Ze willen het eerst zelfstandig proberen, denken dat diëten bij hen toch niet werken
en dat een diëtist heel streng is. Dat ik
met een verbiedend vingertje achter ze
aanloop, dat ze de hele dag alles wat ze
eten op een weegschaaltje moeten leggen
en dat ze bij wijze van spreken alleen nog
maar zwoegend op een hometrainer een
blaadje sla mogen eten. Allemaal onzin!
Hoe vaak krijg ik niet te horen dat cliënten enorm opgelucht zijn, zich gewoon
verbazen over het feit dat ze nog best
veel mogen eten en daarbij toch afvallen!
Eigenlijk is de benaming diëtist misleidend. Ik schrijf namelijk geen dieet voor,

maar geef handreikingen om je voedingspatroon aan te passen. Voorgoed
eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat je nooit
meer een taartje of een bitterbal mag
eten. Je leert keuzes maken. Dit werkt alleen als het bij jouw levensstijl past. Eet
je alleen, met een gezin, met collega’s?
Neem je de tijd om eten te bereiden of
ben je meer van snel en gemakkelijk?
Ook de financiële kant valt reuze mee.
Je hebt vanuit de ziektekostenverzekering recht op drie uur basisvergoeding
per jaar. Dit is voldoende voor een intake en een aantal vervolgconsulten. De
basisvergoeding valt onder het eigen risico. Kinderen onder de achttien vallen
niet onder het eigen risico. Diabetes- en
COPD-patiënten kunnen onder bepaalde
voorwaarden een extra vergoeding krijgen waarbij het eigen risico ook niet van
toepassing is.
Samenwerkingsverband
Met het team van Medi-Mere neem ik
deel aan een samenwerkingsverband:
Geïntegreerde Eerstelijns Zorg Almere
(GEZA). Wanneer een patiënt een bepaalde diagnose heeft gekregen, hebben
wij al richtlijnen klaarliggen over welke
behandelingen bij welke zorgdisciplines
wenselijk zijn. Naast de huisarts kunnen
bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de diëtist
en de apotheker worden ingezet. Allemaal
zijn we te vinden in de Poortkliniek, dus
handig onder één dak. De behandelingen
worden goed op elkaar afgestemd. We
proberen het ‘zorg-programma’ voor de
patiënt zo soepel mogelijk te maken. Dat
is fijn voor de patiënt, en prettig werken
voor ons. Ook over de juiste nazorg na
een ziekenhuisopname spreken wij”.
Proef op de som
Ik zou wel een paar kilootjes kwijt willen
en besluit de proef op de som te nemen.
Bij mij is het er langzaam in geslopen.
Per jaar een kilo zwaarder, dat is tot je
dertigste helemaal niet erg. Of je nu maat
38 of maat 42 hebt, zolang je nog maar
in je favoriete kledingwinkel terechtkunt,
is er niks aan de hand. Maar tel je er nog
zwangerschapsvet bij op, dat gezellig
blijft zitten terwijl de baby in kwestie al
lang en breed op de basisschool zit, dan
kom je toch op zo’n vijftien kilo overgewicht uit. Volgens de bmi-index zit ik
in de gevaarlijke zone. Ik ben dus reuze
benieuwd wat Eline voor me kan betekenen.

verzorging

Ervaringsdeskundige
In de loop der tijd heb ik toch aardig wat
diëten uitgeprobeerd. Sommige zijn eentonig, zoals het soepdieet, waarbij ik na
een paar dagen al geen koolsoep meer
kan zien. Bij andere zijn de recepten
heel bewerkelijk, moet je eerst allerlei
winkels afstruinen voor de meest bizarre
ingrediënten, om vervolgens urenlang in
de keuken te staan. Uiteindelijk mag je
maar een kwart van die heerlijke quiche
die je bereid hebt, en dien je de rest braaf
in te vriezen. Maar uit pure frustratie
eet ik het hele ding op. Dan zijn er nog
de diëten die zijn gebaseerd op prijzige
maaltijdvervangers die je in de supermarkt of bij de drogist koopt. Shakes en
repen die een verzadigd gevoel beloven.
Voor mij smaken ze naar meer...
Geen crash-diëten
Eline: “Dit zijn crash-diëten. Met maaltijdvervangers werk ik alleen als het medisch noodzakelijk is dat een cliënt snel
afvalt, bijvoorbeeld om een bepaalde
operatie te kunnen ondergaan. En dan
zijn dit professionele maaltijdvervangers, van hoge kwaliteit. Maar normaal
gesproken val je helemaal geen tien kilo
in een maand af. Dat heeft ook niet het
gewenste effect. Als jij plotseling niet of
nauwelijks meer eet, gaat je lichaam in
crisis-stand. Het gaat oppotten en je verliest hoofdzakelijk water. Of het gaat je
spierweefsel verbranden. Dat wil je helemaal niet. Je wilt vetweefsel verbranden,
en dat kan nooit sneller dan maximaal
een kilo per week, misschien zelfs maar

een kilo per maand”. Ik reken uit hoe lang
het kan duren voor ik op mijn streefgewicht ben. Maar de weegschaal is mij
goed gezind. Eline’s adviezen werken bij
mij als een trein. Na vier weken ben ik
vier kilo kwijt. Zonder hongeren, zonder
veel sporten. Mijn kleding zit al ruimer
en mijn riem kan een gaatje strakker.
Vetpercentage
Eline voert een weerstandsmeting uit.
Ik krijg twee plakkers op mijn rechterhand en twee op mijn rechtervoet. Een
apparaatje voert de meting uit en even
later zijn alle waarden al op het scherm
te zien. Ik heb dit al eens bij een sportschool laten doen en ik wéét dat mijn
lichaam voor meer dan dertig procent uit
vet bestaat. Maar Eline kijkt niet alleen
daarnaar. Mijn vochtgehalte is keurig op
peil en ik heb aardig wat spiermassa. Ik
mag zelfs drie kilo bij mijn streefgewicht
optellen. Dat scheelt weer!
Dan komen de feestdagen. Ik ben dol
op gevulde speculaas, banketstaven en
kerstbrood. Maar ik weersta de verleiding. Eline drukt me op het hart dat ik
wel gewoon mag genieten, en dat doe
ik dan ook tijdens diverse veelgangendiners. Zelfs een wijntje drink ik erbij.
Vijf weken later is er toch nog twee kilo
af. Eline vindt me een kanjer en voor mij
is haar dieet, dat eigenlijk zo gewoon is
dat ik het goed vol kan houden, tóch een
wonderdieet! We vieren het succes met
een verantwoord drankje bij Espressobar
Heilig Boontje.
redactie n

Zonnebank tegen winterdip
Een paar maanden
terug breidde ik mijn
salon uit met een zonnestudio. De XL turbobruiner past maar
net in de ruimte, maar
zo’n groot formaat
zonnebank is heel handig voor lange
mensen, of voor wie zich anders opgesloten voelt. Enthousiast laat ik 10-rittenkaarten drukken, ik plaats een reclamebord op de stoep en langzaam druppelen
de eerste zonneklanten binnen.
Een lichtgetinte dame boekt vanaf het
begin regelmatig tien minuten zon bij
mij. Je zou het niet verwachten, maar
juist haar huid snakt in de winter naar
zonlicht. De zonnebank verandert haar
wat grauwe teint in een gezonde kleur,
oneffenheden worden minder. Alleen dit
al maakt dat je beter in je vel zit. Maar
het kunstmatige zonlicht doet ook echt
iets met je gemoedstoestand. Het tekort
aan vitamine D wordt aangevuld en je
maakt ook nog eens melatonine aan, een
stofje waar je blij van wordt. Er is dus een
duidelijke verklaring voor de zonnebank
als remedie tegen winterdepressie.
De klant vertelt me dat ze bewust thuisblijfmoeder is. Ze is net ontzwangerd als
bij haar de winterdip de kop opsteekt. Ze
woont vlak in de buurt en vindt het prettig dat ze gewoon even over kan komen
wippen. Ze geniet van het moment voor
zichzelf en in no time is ze weer terug bij
haar gezin. Nu is ze weer het zonnetje
in huis!
Svende van der Zijde n

De poort
naar schoonheid

Gezond en lekker eten = Simpel
www.simplfood.nl • info/afspraken: 0320-23 92 23 • eline@simplfood.nl

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

In ba ans in Almere Poort

Conchita de kapperszaak
Europalaan 911
Conchita de kapperszaak is nu een jaar
open aan de Europalaan. Blijkbaar kon
er nog wel een kapsalon bij in Poort,
want de zaak draait goed. De gepassioneerde Conchita Alvarez heeft 27 jaar
ervaring in het kappersvak. Zij had gedurende vijftien jaar een kapsalon aan de
Cinemadreef in Filmwijk, werkte daarna
een tijdje freelance, maar verlangde al
gauw weer naar een eigen zaak. Haar
motto: ‘Als je haar maar goed zit’ slaat
de spijker op zijn kop. Want met een
verzorgd kapsel kun je de hele wereld
aan. Conchita richtte de zaak naar eigen smaak in, met meubels samen met
haar vriend zelf gemaakt. Het resultaat is
een nostalgische en toch moderne kapperszaak, voor iedereen toegankelijk, van
jong tot oud, en van ouderwetse ambacht
tot de nieuwste trends. Conchita de kapperszaak is zes dagen in de week open en
je kunt er met en zonder afspraak terecht.

Fancy Palace
Dionyssusstraat 8
Fancy Palace is een schoonheidssalon in
Homeruskwartier die speciaal is gericht
op kinderen en tieners van vier tot zestien jaar. Niets is leuker dan een middagje tutten met een groepje vriendinnen. Of wat dacht je van een workshop
of een heus beauty-feestje? Je wordt
helemaal in de watten gelegd, ziet er
daarna uit om door een ringetje te halen en doet ook nog ideeën op. Bij het
dubbele voetenbruisbad ligt de Tina al
klaar. Er staat leuke muziek op en van
het interieur word je helemaal vrolijk. Je
waant je een prinses in een beautypaleis. Rachel van Genderen: “Voor jonge
kinderen draait het vooral om plezier. De
twaalf-plus meiden willen we wel leren
om op een verantwoorde wijze met hun
huid en hun haar om te gaan. We gebruiken hoogwaardige, effectieve producten
op natuurlijke basis en volgen de trends
op mode- en beautygebied op de voet”.

La Belle
Balderstraat 19
In Homeruskwartier vind je één van de
kleinste kapsalons van Poort. Doordat het
een zaak aan huis is, zijn de prijzen vriendelijk, terwijl de service en deskundigheid
er niet minder om zijn. Aouatif Seri is
volleerd kapster en schoonheidsspecialiste. Naast dames en kinderen voorzien
van een stijlvol kapsel, én epileren met
een touwtje, geeft zij nu ook schoonheidsbehandelingen in haar knusse salon.
Bijzonder zijn de natuurlijke producten.
Aouatif: “We gaan steeds meer terug naar
vroeger. Kijk eens naar oude vrouwtjes in
Marokko. Zij leven dagelijks onder de zon
en hebben weinig luxe. Toch zien ze er
stralend uit. Hun geheim is, dat alles wat
je nodig hebt, is te vinden in de natuur.
Arganolie bijvoorbeeld, wordt gemaakt
van pitten van de vruchten van de arganboom. Er is niets aan de producten toegevoegd en daarom zijn deze ook geschikt
voor de gevoelige huid. De luxe gezichtsbehandeling bestaat uit diep reinigen, stomen, een masker en een massage van gezicht, schouders en handen met arganolie.
Laat je heerlijk verwennen met ontspannende muziek en een kopje muntthee!”

voor dames en kinderen

Europalaan 911, Almere Poort

036 841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

Dionysusstraat 8
1363 TN Almere Poort
06-383 603 73
06-813 037 36
www.fancy-palace-almere.nl
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Balderstraat 19
1363 WH Almere Poort
06-841 549 62
06-426 103 54
036-848 55 50
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

c u linair

Dolce far niente
Bij Zen Company, Europalaan 848
Je hebt het gevoel dat je nog van alles
moet doen en je zou meer rust willen ervaren. Je denkt veel na, terwijl je meer
van het leven zou willen genieten. Je wilt
een actieve bijdrage leveren aan je eigen gezondheid en welzijn. Herkenbaar?
Wellicht is een training in aandacht iets
voor jou. De oorsprong van mindfulness
ligt in het boeddhisme. De Amerikaan
Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de
mindfulness-training zoals we deze nu
kennen. Hij werkte in een ziekenhuis en
het viel hem op dat chronische patiënten
die medisch gezien uitbehandeld waren,
vaak tussen wal en schip vielen. Zij kregen te horen dat ze maar moesten ‘leren
leven’ met hun klachten, maar niemand
kon hun uitleggen hoe. Centraal in zijn
benadering staat het ontwikkelen van de
kwaliteit van aandacht. Mindfulness wil
zeggen: ‘bewust aanwezig zijn in het hier
en nu, zonder te oordelen’. Met mindfulness leer je hoe je stress voor kunt zijn.
Op deze manier ontstaat er meer ruimte
om bewust te handelen. Mindfulness
therapeute Marieke Koemans geeft met
veel plezier de training in Poort.

Jungiaans Atelier
Poseidonsingel 47
Het Jungiaans Atelier van Mieke Schram
is te vinden in het rijtje winkelpanden
van ‘Ithaka’. Je kunt er zowel boetseren als ook therapie ontvangen. Mieke
heeft een hoek ingericht in huiskamer
sfeer. Hier geeft zij analytische therapie. De jungiaans-analytische therapie
is gebaseerd op het gedachtegoed van
Carl Jung. Een belangrijk onderdeel van
deze therapie is het leren kennen van je
onbewuste, wat een groot deel van ons
gedrag aanstuurt. De taal van het onbewuste bestaat uit beelden, daarom wordt
er veel gewerkt met dromen, imaginaties
en symboliek.
De therapie is geschikt voor iedereen
die aandacht wil geven aan zichzelf,
zichzelf beter wil leren kennen. Maar
ook voor wie moeilijkheden ervaart in
relaties, op het werk, met zichzelf. Je
kunt alleen jezelf veranderen. Maar als
dat gebeurt, verandert de interactie met
de ander vanzelf ook. Eén van de uitgangspunten van de analytische psychologie is dat ieder mens ernaar streeft de
persoon te worden die hij werkelijk is en
datgene te doen wat hij werkelijk wil.

Jungiaans Atelier

Dolce far niente
Marieke Koemans
mariekedetinker@hotmail.com

Espressobar Heilig Boontje
Beneluxlaan 614
Koffie heeft veel goede eigenschappen.
Cafeïne zorgt voor een betere concentratie en een hogere alertheid. Verder
zorgt koffie voor een goede stemming,
gaat het veroudering tegen en helpt het
bij herstel van een infectie of verkoudheid. Maar bovenal is koffiedrinken gewoon lekker en gezellig. In het bijzonder bij Espressobar Heilig Boontje, dat
onlangs zijn tweejarige bestaan vierde.
Heilig Boontje is niet meer weg te denken uit Almere Poort. Sterre en Sander
de Coninck hebben er hun hart en ziel
in gestoken en willen best iets kwijt over
hun succesformule. Sander: “Wij stellen
zeer hoge eisen aan onze producten, we
zijn niet alleen ervaren barista’s, maar ik
geef ook nog eens les aan barista’s in de
dop. Eén van ons is altijd zelf aanwezig
in de zaak, we zijn zeer servicegericht en
altijd in voor een praatje”.
Sterre en Sander bakken dagelijks zelf
verse taarten. Beroemd zijn de appeltaart, monchoutaart, brownies en scones. Sterre: “De mensen zijn er gek op,
soms is een taart binnen een uur weg
en vaak krijgen we verzoeken om een
stuk voor iemand te reserveren. Wat
ook steeds bekender wordt, is dat je hier
uitstekend kunt lunchen, we hebben diverse panini’s van wit en bruin brood”.
Sander: “We zijn in eerste instantie
een espressobar voor overdag, maar omdat we nog meer bij willen dragen aan
de gezelligheid in Poort, zijn we op vrijdag tot ’s avonds laat open. Je kunt bij
ons ook terecht voor alcoholische dranken. Sluit de dag af met een mooie wijn
of een lekkere Peroni”. Sterre: “Het leuke
is, dat één hier zit te werken, de ander te
ontspannen en de volgende lekker bij te
kletsen. Het kan allemaal. Sinds we een
opening in de muur hebben gemaakt,
oogt het nog ruimtelijker. Er staat bij ons
altijd wel een leuke ‘extra’ op de agenda,
een barista-cursus, een cocktail-avond,
een bierproeverij, een jam-sessie...” n

Poseidonsingel 47
1363 TR Almere Poort
06 -131 857 16
miekeschram@xs4all.nl
www.jungiaansatelier.nl
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welzijn

Stephan is in zijn element
bewoner van WoonMere
Stephan (24) is één van de zestien jongeren van WoonMere, dat
bestaat uit de onderste twee woonlagen van het gebouw met
aangepaste, zelfstandige wooneenheden aan de Europalaan.
Op de bovenste twee verdiepingen wonen zestien mensen met
niet-aangeboren hersenletsel. Op de begane grond bevindt
zich De Plint, een werk- en leercentrum met winkel.

Stephan is geboren met een lichamelijke
beperking. Hij zat tot zijn twintigste op
mytylschool ‘De Trappenberg’ in Huizen.
Na school was hij klaar om op zichzelf
te gaan wonen. Een groep ouders zette
zich in voor een aangepaste woonvorm,
en met succes. WoonMere is het eerste
initiatief in Almere voor lichamelijk of
meervoudig gehandicapte jongeren. Zij
huren de woningen van woningcorporatie De Alliantie. Amerpoort geeft 24 uur
per dag zorgbegeleiding.
Zelfstandig
Stephan: “We mochten veel dingen zelf
kiezen. Zo kon ik aangeven dat ik een
balkon wou en koos ik ervoor om de
tweede kamer als werkkamer in te richten. In mijn badkamer staan een wasmachine en een droger. In het begin bood
mijn moeder nog weleens aan de was
mee naar huis te nemen, maar nee, dat
kan ik echt zelf. Sommige van mijn huisgenoten ken ik al sinds we kleuters waren, we zaten samen op school. We zijn
goed bevriend en ook degenen die voor
buitenstaanders moeilijk te begrijpen
zijn, versta ik moeiteloos.
Niet missen
Op de gang hangt een tv-scherm waarop
te zien is wie er zijn van de zorgbegelei-
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bloemweg in Almere Buiten. En met succes! Sinds er maatregelen zijn genomen,
zijn er geen ongelukken meer gebeurd.

ding en welke bewoners aanwezig zijn,
wat we vanavond eten en wie helpt met
tafeldekken. We geven zelf van te voren
aan of we wel of niet mee-eten, en als
je mee-eet, mag je zelf weten of je dit in
de gezamenlijke woonkamer doet of in
je eigen woning. Er is ruimte voor initiatieven, we bedenken bijvoorbeeld een
leuk uitstapje of een activiteit voor de
feestdagen. Op Tweede Kerstdag gingen
we hier samen gourmetten. Het was reuze gezellig, en bijna iedereen was erbij,
want dat wil je niet missen!

Tante Truus
Ik kon vrijwel direct na school aan de
slag bij Tante Truus, de lunchroom aan
de Grote Markt in de stad. Het is leuk
werk, want het is heel afwisselend. Ik
ga gewoon met de bus of de trein naar
mijn werk. Voor sommige dingen pak ik
de fiets. In augustus gingen we naar het
Strandfestival Zand. Mijn vrienden hier
moesten op de rolstoeltaxi wachten. Ik
zei: ‘Ik fiets wel vast vooruit, ik zie jullie
daar!’ Het was een superleuke dag. Ik zou
wel willen dat er in Poort meer te doen
was voor jongeren. Zoals de Time-Outdisco bij café ‘Men At Work’ in de stad.
We hopen tijdens de open dag nieuwe
contacten te leggen met buurtbewoners”.

G-kracht panel
Ik ben lid van het G-kracht panel in Almere. Dit panel is in 2009 door burgemeester Jorritsma geïnstalleerd en het
komt op voor de belangen van mensen
met een beperking. Zo heb ik een onveilige verkeerssituatie gemeld bij de Koren-

Het Kwartier
De Plint

Stichting WoonMere

POORT

SOCIAAL
Leven met elkaar en voor elkaar

•open dag
•informatiemarkt
•sport en spel
•muziek en dans
•thema-workshops

10 mei 2014
11:00 -15:00 uur
Europalaan 830
www.poortsociaal.nl

Wil je zelf iets bijdragen aan deze
dag of heb je vragen of ideeën?
Mail naar info@woonmere.nl

Piet had pech maar ook geluk
bewoner van Het Kwartier

De 52-jarige Piet woont sinds
drie jaar in Het Kwartier, een
woonlocatie van InteraktContour. Piet is voor velen een
bekend gezicht in Poort. Hij is
vaak te vinden in de Europalaan, in het bijzonder bij Cafetaria De Heerlijkheid, waar hij
’s ochtends de tafels en stoelen van het terras buiten zet.
Verder verrricht hij daar ook hand- en
spandiensten, in ruil voor een lekkere
maaltijd en gezelligheid. Dit baantje is
voor hem heel waardevol, hij maakt zich
nuttig en het geeft hem een alledaags
ritme. Piet valt al jaren volledig onder
de ziektewet. Als jongen van negentien
voer hij op een sleepboot, toen de sleepkabel brak en de sluiting zich zijn voorhoofd in boorde.
Opgegeven
Piet: “De artsen in het ziekenhuis hadden me eigenlijk al opgegeven, ze zeiden
tegen mijn moeder dat opereren geen

zin meer had. Maar mijn moeder, die net
haar man had verloren, stond erop dat
ze me toch een kans zouden geven. En ik
herstelde wonderwel! In eerste instantie
ben ik zelfs weer aan het werk gegaan,
maar bij hersenletsel merk je soms pas
later wat er mis is. Ik kreeg ’s nachts
ernstige epileptische aanvallen. Ook was
mijn kortetermijngeheugen, dat normaal
in de frontale hersens zit, compleet verdwenen. Andere delen van mijn hersens
hebben deze functie overgenomen.
Het beste ervan maken
Ik ben twee keer getrouwd geweest, uit
mijn eerste huwelijk heb ik twee mooie
dochters, maar beide keren bleek mijn
partner mijn hersenletsel toch niet aan te
kunnen. Met mijn tweede vrouw heb ik
nog wel vriendschappelijk contact. Van
mijn familie – mijn moeder is inmiddels
overleden – heb ik alleen goed contact
met mijn zus en zwager. Maar ik wil niemand tot last zijn, dus ik zit niet de hele
tijd bij hen. Vooral met feestdagen voel
ik me erg alleen. Maar ik probeer er toch
het beste van te maken.
Helemaal niets
Toen ik hier, op de vierde verdieping van
het gebouw van InteraktContour, een

flat kreeg, had ik helemaal niets om deze
mee in te richten. Ik zat namelijk in de
schulden, doordat ik door iemand was
bedrogen. We zouden samen een garage
beginnen – ik heb ook voor automonteur
geleerd. Dat is dus weer zoiets, ik kan
niet goed inschatten of iemand goede of
slechte bedoelingen heeft. Gelukkig ben
ik door de schuldsanering goed geholpen
en nu ben ik schuldenvrij. Mijn zus heeft
overal meubels vandaan gehaald om
mijn woning in te richten. Alleen de televisie en dvd-speler heb ik zelf gekocht.
Ik krijg nu zakgeld van de instantie die
voor mij mijn financiën beheert, en dat
gaat goed.
Kookles
Ik heb weinig contact met medebewoners en hulp vragen aan begeleiders doe
ik niet. Daarom komen ze uit zichzelf regelmatig poolshoogte nemen. Drie keer
per week komen ze ’s avonds langs. Ik
leer nu koken en dat gaat heel leuk. Er
wordt hier ook centraal gekookt voor
de bewoners, maar het eten smaakte
mij niet. Daarom zat ik zo vaak bij De
Heerlijkheid, wat me natuurlijk wel mijn
baantje heeft opgeleverd. Nu kan ik meer
afwisselen met eten. Ik kook bijvoorbeeld chinees of pasta, en vries altijd een
portie in voor een andere dag.
Zeebenen
Het liefst zou ik weer gaan varen of in
een haven werken. Het water blijft trekken. Maar ik zal het moeten doen met
mijn uitzicht op Marina Muiderzand. En
voor iemand die al was opgegeven, doe
ik het toch niet zo slecht! Als ik thuis
ben, maak ik kruiswoordpuzzels uit een
puzzelboekje of ik kijk televisie. Ik woon
hier nu drie jaar en in het begin was er
nog niets te doen in de straat. Stukje bij
beetje kwamen er een hoop eettentjes
en winkels. Maar wat mij betreft, kunnen het er niet genoeg zijn. Het heeft tijd
nodig.
Ontmoeten
De open dag die in mei gehouden zal
worden, vind ik een leuk initiatief. Het
is een goede gelegenheid om onder de
mensen te komen en nieuwe mensen te
leren kennen. Namen vergeet ik vaak,
maar gezichten onthoud ik wel. Dus
neem het me niet kwalijk als ik je niet
groet met je naam!”
redactie n

POORTNIEUWS I 19

sportbedrijf almere

Zwembad en sporthal in Poort volgens
concept ‘2521 Gewoon Zwemmen’

2521 Gewoon Zwemmen

Impressietekening van het gebouw van het zwembad met sporthal gezien vanaf de
entree van het Topsportcentrum.

De ontwikkeling van een nieuw zwembad met bijbehorende
sporthal in Almere Poort is officieel van start gegaan. De licentieovereenkomst is getekend. De eerste paal van het gebouw
gaat naar verwachting in maart 2014 de grond in en de opening wordt begin 2016 verwacht!
Het nieuwe sportcomplex wordt gebouwd
tegenover het Topsportcentrum Almere
en op een steenworp afstand van het
trein- en busstation van Almere Poort.
Het zwembad volgt het concept ‘2521
Gewoon Zwemmen’ van de Koninklijke
Nederlandse Zwembond (KNZB).
Masterplan
Mathieu Daalder, manager ledenservice
KNZB: “In het najaar van 2009 publiceerde de KNZB haar Masterplan Accommodaties ‘Gezocht: Water’. In dit masterplan
wordt op basis van gedegen onderzoek
vastgesteld dat er een structureel tekort is
aan zwemwater voor zwemverenigingen.
Dit tekort belemmert de groei en profes-
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sionalisering van zwemverenigingen en
zodoende ook de belangrijke rol die de
zwemsport kan spelen in de maatschappelijke participatie en gezondheidsbevordering van Nederlanders. Zwemmen is
immers een sport die door alle leeftijden
beoefend kan worden en die naast prestatief ook erg goed recreatief kan worden bedreven. Groepsbeoefening door
doelgroepen – bijvoorbeeld senioren-,
baby- en dameszwemmen – bevordert
daarnaast sociale cohesie en ontmoeting.
Dertig jaar geleden lag de hoofdzaak
voor gemeentelijke zwembaden bij
sportgebruik en leren zwemmen. Zwembaden waren eenvoudig, doelmatig en
investeringen te overzien. In de loop der

jaren heeft een breed scala aan recreatieve toevoegingen z’n intrede gedaan
zoals glijbanen, recreatiebaden, whirlpools en meer. Kortstondig waren deze
toevoegingen een schot in de roos, maar
de zwembaden waren daardoor wél vele
malen ingewikkelder en duurder geworden. De laatste tien jaar neemt het recreatieve gebruik alleen maar af door alle
alternatieve vormen van vertier die fysiek en virtueel voorhanden zijn.
Mede ingegeven door het financiële klimaat, waarin ook de Nederlandse
overheid terecht is gekomen en de onvermijdelijke herbezinning op kerntaken,
lijkt de tijd meer dan rijp om terug te
gaan naar de basis en weer een zwembadconcept te introduceren waarin gezondheid, leren zwemmen en sport centraal staan. Het zwembad kan dan weer
een betaalbare, duurzame en vooral ook
maatschappelijk verantwoorde investering worden die een antwoord geeft op
een breed scala aan maatschappelijke
thema’s. Doelstelling is een gewoon gebouw op een gewone locatie met een gewone exploitatie”.
Modern en energiezuinig
Sander ten Broek, directeur van 2521
Gewoon Zwemmen BV: “Ons concept
gaat uit van een hoogwaardig, duurzaam en multifunctioneel 21- bij 25-meterbad. Dankzij het gebruik van moderne
technieken en materialen verbruikt het
gebouw dertig procent minder energie
en zijn zowel de bouw- als onderhoudskosten laag. De naam ‘2521’ staat voor
de afmetingen van het bad. ‘Gewoon
Zwemmen’ staat voor het feit dat je er
‘gewoon’ kunt zwemmen. Gezondheid,
sport en zwemles zijn de belangrijkste
uitgangspunten van het concept. In het
standaard 2521-bad tref je geen bubbelbaden, sauna’s en glijbanen aan.
Slimme tribunes
Ruimte creëren in een zwembad is kostbaar en dat is ook de reden waarom we er
zo efficient mogelijk gebruik van willen
maken. Hierin vormen de tribunes voor
toeschouwers een uitdaging. Tribunes
zijn pas nodig tijdens specifieke evene-

menten en nemen op andere momenten
eigenlijk alleen maar ruimte in. Samen
met onze partners hebben we een simpele, maar toch intelligente constructie
bedacht. De individuele elementen kunnen gestapeld worden en ze zijn gemakkelijk te verplaatsen. Op één sectie kunnen twaalf toeschouwers plaatsnemen.
Met deze elementen kan een behoorlijke
tribune worden gecreëerd.
Tweede gemeente
Almere is de tweede gemeente in Nederland die gekozen heeft voor dit concept. In Alblasserdam wordt het eerste
2521-zwembad gebouwd en Culemborg
volgt als derde. Bij alledrie deze gemeentes is door enorme lokale betrokkenheid
en inzet een verandering in gang gezet
om van problemen naar oplossingen
te komen binnen het ‘zwembaddossier’.
Ook vanuit het buitenland is veel interesse. In Rees, Duitsland en Wroclaw, Polen zullen de eerste internationale projecten worden gerealiseerd”.
Hoogwaardige sportaccommodatie
Anton Spaan, beleidsadviseur sport van
het Sportbedrijf van de gemeente Almere:
“Zwem-, triatlon- en duikverenigingen
en de reddingsbrigade kunnen straks
gebruik maken van het zwembad. Daar
naast is het bad geschikt voor recreatief,
doelgroep- en instructiezwemmen.
Bovenop het zwembad komt een sport-

hal, waar scholen voor voortgezet onderwijs zoals Poort, school voor havo en
mavo – en sportverenigingen in de omgeving gebruik van kunnen maken.
De bouw van het zwembad met de
sporthal sluit aan bij de speerpunten uit
het Almeerse sportbeleid. Almere vindt
het belangrijk om te investeren in hoogwaardige sportaccommodaties in de
stad. Door een zwembad en een sporthal
te combineren in één gebouw, krijgt de
stad er een multifunctionele sportvoorziening bij.
Ruimte voor talent
In het nieuwe sportcomplex is straks
ruimte voor een ‘kenniscentrum talent’.
Dat centrum helpt om sporttalenten op
jonge leeftijd te herkennen. Kinderen kiezen op die manier eerder voor de juiste
sport- of bewegingsvorm, waardoor ze
hun interesse en motivatie behouden. Het
helpt om sportuitval tegen te gaan en levert op de lange termijn meer toptalenten
op. Die toptalenten zijn op hun beurt een
bron van inspiratie voor de mensen in de
stad om ook te gaan bewegen”.
Sportbedrijf Almere n
www.2521gewoonzwemmen.nl
http://sportbedrijf.almere.nl

AGE N DA
Zaterdag 1 maart
Color Guard
10.00 - 18.00 uur
www.colorguard.org
Zaterdag 8 maart
Schoolschaaktoernooi
12.00 - 17.00 uur
www.schakenalmere.nl
Zaterdag 15 maart
NK Standaard & Latin
12.00 - 20.00 uur
www.nadb.eu
Zondag 16 maart
NK Standaard & Latin
11.00 - 20.00 uur
www.nadb.eu
Zaterdag 12 april
Regiotoernooi Rolstoelbasketbal
www.rolstoelbasketbal.nl
Zondag 13 april
NK Rolstoelbasketbal
www.rolstoelbasketbal.nl
Zaterdag 19 april
NK Jiu Jitsu
10.00 - 20.00 uur
www.topjudoalmere.nl
Donderdag 24 zaterdag 26 april
EK Rolschaatsen
www.europealmere2014.com
Zaterdag 10 zondag 11 mei
NK Standaard dansen
www.nadb.eu

Kijk voor de volledige agenda op:
http://sportbedrijf.almere.nl

2521 Gewoon Zwemmen

Impressietekening van het interieur van het te bouwen zwembad: eenvoudig, maar
toch stijlvol en doeltreffend.

Sportbedrijf Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere Poort
036 - 5 458 458
topsportcentrum@almere.nl
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kinderopvang

KinderCentrumAlmere opent
nieuwe BSO in Cascadepark

Ruim twee jaar terug startten Renate van Westen en Leo van
Belzen hun kindercentrum aan de Mercuriusstraat. Het concept
van de boerderij en het buitenleven spreekt kinderen en ouders
enorm aan. Binnen een mum van tijd zat het vol. Om de doorstroom te kunnen garanderen, breidden ze uit met een tweede
gebouw, speciaal voor de buitenschoolse opvang.
Deze tweede westfriese boerderij staat in
het Cascadepark, vlak naast twee basis
scholen en de sportzaal die gebruikt
wordt voor de sport-BSO. De boerderij

met hooiberg, volwassen linden- en tulpenbomen, bosschages en moeraseiken
biedt vanaf de Odysseestraat een schitterende landelijke doorkijk.

TAXSUPPORT

Afvallen Junior

belastingconsulenten

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
• 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 Register Belastingadviseurs
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kinderen met overgewicht (op)voeden

GRATIS kennismakingsgesprek
Paulien Rodenhuis
Homeruslaan 40
1363 TA Almere Poort
06 45 03 03 40
paulien@afvallenjunior.nl
www.afvallenjunioralmere.nl

Uitdaging
Leo van Belzen: “Kinderen willen ’s middags na de schoolbel zo snel mogelijk
weg van school. Ergens spelen, plezier
maken of zomaar wat chillen, vrienden ontmoeten. Als BSO-organisatie is
het een enorme uitdaging om een omgeving te creëren waar kinderen graag
komen. Dat begint bij ons met een huiselijke boerderij met ouderwetse stopverfkleuren. Binnen bieden we allerlei
activiteiten. Van ouderwetse spelletjes
tot computeren, stripboeken lezen, knutselen, Wii-en en gewoon relaxen bij de
houtkachel. In de tuin staat een hooiberg
met een zolder waar hutten gebouwd
kunnen worden van hooi en stro. Kinderen kunnen zich uitleven op verschillende speeltoestellen. Een mandschommel,
duikelrekken, een tafeltennistafel en een
verzonken trampoline”.
Kinderboerderij
Binnenkort lopen de krielkippen alvast
door de tuin. Een aantal enthousiaste
omwonenden ontwerpt de kinderboerderij die gefaseerd tot stand zal komen.
Het kindercentrum schaft de dieren aan,
onderhoudt ze en zal zorg dragen voor
het toezicht. Hierin kunnen de kinderen
een leuke rol vervullen.
Leo: “Natuurlijk blijven we ook spannende uitstapjes bieden en in de zomer
is er een heus BSO-zomerkamp. Ook begeleiden we kinderen naar zwemles. Op
diverse dagen vindt de sport-BSO plaats
in de gymzaal. Aan het eind van de dag
is er een verse maaltijd”.
redactie n

zorgscala

Na drie jaar pionieren is Huisartsenpraktijk Homerus al een echt
begrip geworden in Almere Poort. Huisartsen Wendy van den
Broeck en Jørgen Harthoorn kennen hun patiënten bijna allemaal persoonlijk. Het plezier in het werk straalt van hen af.

Het succes van
Huisartsenpraktijk Homerus

Jørgen Harthoorn en Wendy van den Broeck

Trouwe patiënten
Het is dat je meestal niet voor je plezier
naar je huisarts stapt, maar de sfeer in de
kleinschalige praktijk aan de Odinstraat
in het Homeruskwartier voelt als een
warm bad. In Almere Poort hebben mensen de luxe om te kunnen kiezen tussen
maar liefst drie huisartsenpraktijken. Het
feit dat patiënten bewust voor Huisartsenpraktijk Homerus kiezen én aanblijven en niet gaan ‘hoppen’ van de ene
naar de andere huisarts, zegt al genoeg.
Zelfstandigheid
Jørgen Harthoorn: “Ik heb na het afronden van mijn studie ervaring opgedaan in diverse Almeerse praktijken en
de keuze om mij zelfstandig te vestigen
was een heel bewuste. Ik vind het prettig
om ‘eigen baas’ te zijn en geen onderdeel
van een overkoepelende organisatie. We
kunnen helemaal onszelf zijn en de lijnen zijn kort. We streven ernaar om onze
patiënten persoonlijk te kennen en te behandelen en dat gaat ons goed af. Omdat
we met z’n tweeën zijn, is er nog ruimte
voor groei, zonder in te hoeven leveren
op kwaliteit en persoonlijke benadering”.
Hart voor Almere
Wendy van den Broeck: “We zijn beiden opgegroeid in Almere en voelen ons

hier echt thuis. Wij hadden er het volste vertrouwen in dat Almere Poort van
een kale zandvlakte tot een bijzonder
stadsdeel zou uitgroeien. De afgelopen
drie jaar zijn omgevlogen! De opening
ligt nog vers in ons geheugen. Het was
20 december 2010, er lag een dik pak
sneeuw. We bieden al volledige service
vanaf de eerste patiënt op deze eerste,
winterse dag. Toch zijn we gaandeweg
flink uitgebreid in patiëntenaantal en
behandelmogelijkheden. De zorg voor de
patiënt blijft voor ons het belangrijkst”.
Travel Doctor
Jørgen: “Boden we in eerste instantie
reizigersadvies voor onze eigen patiënten, nu zijn we ‘Travel Doctor’ voor iedereen, ongeacht wie de huisarts is. Denk
hierbij niet alleen aan vaccinaties maar
ook aan extra medicijnen, praktische tips
en adviezen. We vinden dit leuk om te
doen en maken zelf ook graag verre reizen, dus we hebben onze kennis niet al-

leen uit boeken. Mijn eerstvolgende reis
gaat naar Australië – lekker ontspannen
na drie jaar hard werken”.
Wendy: “Mijn ideale vakantie is zonnig en het liefst aan een kust, want ik
vind duiken geweldig! Ik zoek vaak naar
een combinatie van activiteit en ontspanning, cultuur en nieuwe mensen
ontmoeten. Indonesië vind ik een heerlijke bestemming, maar er zijn nog genoeg andere plekken te ontdekken!”
Uitbreiding
Jørgen: “We hebben twee fijne vaste assistentes, Anja en Natascha, die al een
lange tijd bij ons werken. Ze zijn nauw
betrokken bij de praktijk en hebben dezelfde ‘drive’ als wij. Vorig jaar is ons
team uitgebreid met praktijkondersteuner Christina; zij begeleidt mensen met
chronische aandoeningen, zoals diabetes
en hart- en vaatziekten. Ook voor begeleiding bij longziektes en stoppen met
roken kun je bij haar terecht. En binnenkort start een tweede praktijkondersteuner, Brenda, die mensen met psychische
problemen gaat begeleiden. Zij werkt net
als een psycholoog, maar dan gewoon
dichtbij, in onze eigen praktijk”.
Kraamvisites
Wendy: “Op de woensdagavond houden
we bij toerbeurt avondspreekuur. En we
rijden ook visites. Alleen al de kraamvisites zijn er zeker 70 in een jaar, in ons
jonge stadsdeel. Daar worden we blij
van!”
			
redactie n

“Waar zorg weer persoonlijk wordt”
• Kleinschalige huisartsenpraktijk in het Homeruskwartier
• Vaste huisarts
• Ruime openingstijden met avondspreekuur
• Inschrijvingen zijn van harte welkom

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

Vrijwilligerswerk geeft Diana
plezier en voldoening
Buurtcentrum Amerika
maandag
Taal in de Wijk • volwassenen
10.00-11.00 uur
Naailes • volwassenen
10.00-11.00 uur
Ruilbibliotheek • kinderen
14.00-16.30 uur
Gym+ • kinderen groep 6 t/m 8
14.15-15.15 uur
dinsdag
Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur
Poolen • volwassenen
10.00-12.00 uur
woensdag
Zumba voor vrouwen
9.30-10.30 uur
10.30-11.30 uur
Gym+ • kinderen groep 3 t/m 5
14.15-15.15 uur

Diana Khalifa-van Es woont al
bijna vijf jaar met haar gezin
in het Homeruskwartier. Toen
zij drie jaar terug haar baan in
de horeca kwijtraakte, besloot
zij om niet bij de pakken neer
te gaan zitten.

donderdag
Gym voor ouderen
13.30-14.30 uur
Basketballen • kinderen
14.15-15.15 uur
Kickboksen
16.00-17.00 uur • kinderen
19.30-20.30 uur • vrouwen
20.30-21.30 uur • mannen
vrijdag
Creatieve middag • kinderen 4-12 j.
14.30-15.45 uur
Zaalvoetbal • kinderen 6-12 j.
14.15-15.30 uur
Darten • volwassenen
20.00-22.00 uur
Kijk voor overige activiteiten en
cursussen in Poort op www.deschoor.nl
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Diana: “Ik werk graag met mensen, dus
toen de gelegenheid zich voordeed om
een maandelijkse kookclub te starten in
de wijk, pakte ik deze met beide handen
aan. Daarna ben ik ook gevraagd voor
kinderactiviteiten en voor het opzetten van de bibliotheek samen met Rick
Blondel in het Buurtcentrum Amerika. Ik
wilde niet dat deze activiteiten zouden
stoppen door gebrek aan vrijwilligers.
Daarom heb ik me voor activiteiten die
overdag plaatsvinden, zoveel mogelijk
beschikbaar gesteld. Maar natuurlijk
hoop ik dat meer mensen de smaak te
pakken krijgen, zodat we taken kunnen
verdelen. Het leuke van vrijwilligerswerk
is dat je je eigen inbreng hebt, je eigen
ideeën kunt realiseren, binnen de mogelijkheden die er zijn.
Eén van de activiteiten die goed lopen
en die ik heel leuk vind om te begeleiden,

is de creatieve middag voor kinderen op
vrijdag in het Buurtcentrum Amerika.
Gelukkig heeft De Schoor hier twee stagiaires tot haar beschikking. Samen met
kinderopbouwwerker Sandra Dobbelaar
en de stagiaires heb ik een planning gemaakt tot de zomervakantie. Ik hoef dus
niet wekelijks te bedenken wat we gaan
maken en welke materialen hiervoor nodig zijn, maar ik heb een rooster en de
nodige materialen liggen al klaar.
Er is een vast groepje kinderen dat
komt knutselen en zij brengen vaak
weer vriendjes of vriendinnetjes mee. Op
school is er niet veel tijd voor handvaardigheid en daarom vind ik het belangrijk dat wij dit aan kunnen bieden. Het is
ook leuk om kinderen iets aan te leren.
En zelf doe ik eveneens ervaring op. Ik
weet nu inmiddels welke knutselactiviteiten het meest succesvol zijn – dat zijn
de dingen waarbij de kinderen veel zelf
kunnen doen”.
redactie n

opro e p
De Schoor zoekt vrijwilligers die
meer van Almere Poort willen
maken! Bijvoorbeeld door het
begeleiden van kinderactiviteiten.
Neem voor informatie contact op met
Mina de Rooij, deRooij@deschoor.nl

De Flevomuziekschool, één van de leukste muziekscholen van
Flevoland, is te vinden in Almere Poort. Hier is het leren lezen
van noten even belangrijk als het plezier hebben in muziek maken. De ervaren muziekdocenten zorgen ervoor dat elk kind
zich voelt als de nieuwe Bach!

Flevomuziekschool gestart in
Poort: muziek voor iedereen

Aanbod
Op de muziekschool geven verschillende
muziekdocenten les in piano, keyboard,
gitaar, basgitaar, drum, djembé en zang
aan kinderen vanaf drie jaar tot jong
volwassenen van 22 jaar. Zij geven ook
losse workshops, zoals DJ, theater en
koor. Merom: “De kinderen krijgen al
vanaf het begin heel veel praktijk, naast
de nodige theorie, zoals noten lezen. Muziek verhoogt de leerprestaties. Kinderen krijgen meer geduld en trainen hun
hersenen om meerdere dingen tegelijk
te kunnen doen. Ook geeft het bespelen
van een instrument het kind zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde”.
Open dag 21 maart
Twee keer in het jaar houdt de Flevomuziekschool een voorstelling voor de ouders en andere familie en vrienden – in
december een kerstvoorstelling en in juni
ter afsluiting van het cursusjaar. Daarnaast is er twee keer per jaar een open
dag met activiteiten. De eerstvolgende
open dag vindt plaats op vrijdagmiddag
21 maart in het buurtcentrum Amerika.
Dit is dé gelegenheid om te proeven van
de sfeer en om je te oriënteren. Of misschien weet je al lang welk instrument je
wilt bespelen. Een afspraak maken voor
een gratis proefles kan het hele jaar door.
redactie n

De Flevomuziekschool aan de Argonweg
is goed bereikbaar voor bewoners van
Almere Poort en Literatuurwijk. Er zullen ook muzieklessen gegeven worden
op andere locaties in Poort.
Voor iedereen
De Flevomuziekschool staat voor muziek
vol passie, creativiteit en eigenzinnigheid. De docenten zijn gedreven om het
beste in ieder kind naar boven te halen.
Door hun jarenlange ervaring is het voor
hen geen probleem om een kind te ontwikkelen tot een volwaardig talent.
Directeur en oprichter Merom Sweeb:
“We bieden professionele educatie op
instrumenten van goede kwaliteit tegen
een in verhouding gunstig tarief. We
vinden dat muziekles voor iedereen toegankelijk moet zijn”.

Ontstaan
Merom: “Wij zijn in 2009 gestart met het
entertainmentbedrijf ‘Sweebworks’ dat
professionele theaterproducties maakt
en events verzorgt voor bedrijven en instanties. Het heeft een aparte afdeling, de
‘Sweebworks Academy’, die verantwoordelijk is voor projecten in het kader van
culturele en kunstzinnige vorming voor
scholen, kinderopvang-instellingen en
bedrijven. Daarnaast had ik het verlangen om hier in Almere een muziekschool
te starten.
De Flevomuziekschool startte in augustus 2013 met drie leerlingen; nu zijn
we in een half jaar tijd uitgegroeid tot
40 leerlingen. Als directeur van de muziekschool ben ik trots dat we dit mogelijk hebben kunnen maken voor de jonge
Almeerders!”

Open Dag vrijdag 17 maart
Buurtcentrum Amerika
15.00 - 17.00 uur
www.flevomuziekschool.nl
Argonweg 43
1362 AB Almere Poort
036-52 54 134
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welzijn

Team Wijkwerkers Poort:
samen doen wat nodig is!

De wijkwerkers Almere Poort (v.l.n.r.): Mirjam van Bleijswijk, Evelyn Post, Bea van de Kraats, Hilco Griffioen, Chantal Petrici,
Hanneke Schippers, Debby van Asselt, Michelle van de Ven, Marijke Prins en Irma Kreike.

Mensen wonen, werken en leven in Almere Poort. Ze groeien op,
gaan naar school en worden ouder. Iedereen heeft in zijn leven
wel eens extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of geldproblemen. Of omdat het thuis even niet
zo lekker gaat. Voor dit soort gratis ondersteuning kun je bij de
gemeente terecht. Niet in het stadhuis, maar dicht bij jou in de
wijk: bij het nieuwe Team van Wijkwerkers in Almere Poort.
Heb je vragen op het gebied van
wonen, werken, welzijn en zorg?
Bijvoorbeeld: Hoe vind ik ondersteuning
bij de zorg voor mijn kinderen? Hoe los
ik de ruzie met de buren op? Wie kan mij
helpen met geldkwesties of schulden?
Wat is er te doen voor mij of mijn kinderen in de wijk? Kan ik helpen of iets doen
voor iemand anders? Hoe verbeter ik de
moeizame relatie met mijn partner? Hoe
kom ik in contact met anderen hier? Ik
maak mij zorgen over mijn werkloosheid,
wie kan mij helpen? Dan kun je vanaf nu
bij één van de wijkwerkers terecht.
Wat kun je verwachten?
De wijkwerkers zijn professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg,
opbouwwerk en maatschappelijk werk.
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Eén van de wijkwerkers bespreekt samen
met jou je vraag en je situatie. Dat kan
bij je thuis of ergens anders. Samen met
jou zoekt de wijkwerker naar praktische
oplossingen die bij je passen. Vaak kun
je zelf veel oplossen, met wat hulp van
buren, vrienden of vrijwilligers. En is er
aanvullende ondersteuning nodig, dan
regelt de wijkwerker de aanvraag met je.
De wijkwerkers helpen niet alleen mensen één-op-één met hun vragen, zij doen
ook van alles om de hele wijk socialer
en actiever te maken. Bijvoorbeeld door
activiteiten en ideeën in de wijk te ondersteunen. Samen doen wat nodig is.
Ik zie je aan de Poort
De komende tijd ga je de wijkwerkers
steeds vaker treffen. Bijvoorbeeld tijdens

het evenement ‘Ik zie je aan de Poort’
waar je kennis kunt maken met de wijkwerkers en buren in je straat. Op vrijdag
21 maart wordt hiervoor het startsein
gegeven. We zien je dan graag! Mocht je
eerder kennis willen maken met de wijkwerkers of een vraag hebben, schroom
niet en kom langs bij één van de spreekuren.
Team Wijkwerkers Poort n
www.almere.nl/almerekracht
e-mail: info@almere.nl
telefoon: 14036

Inloopspreekuren
maandag 14.00 - 15.00 uur
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
dinsdag 11.30 - 12.30 uur
Gezondheidscentrum Vizier,
Duitslandstraat 1
dinsdag 13.00 - 14.00 uur
Gebiedskantoor, Monacostraat 50
donderdag 11.30 - 12.30 uur
Gezondheidscentrum Vizier,
Duitslandstraat 1
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gemeente

Op de nieuwe locatie van het gebiedskantoor Poort aan de
Monacostraat in Europakwartier, waar ook De Droomspiegel
gevestigd is, wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden.
Daar kun je met al je vragen en suggesties over Almere Poort
terecht. Wij vroegen waar de meeste meldingen over gaan.

Top 5 meldingen overlast in Poort
Diana Lamboo, wijkregisseur, krijgt dagelijks allerhande meldingen binnen. “Het is
goed dat de mensen komen, zodat we kunnen kijken wat we voor hen kunnen doen.
Sommige concrete dingen kun je centraal
bij de gemeente melden (tel. 14036 of
info@gemeentealmere.nl). Als er bijvoorbeeld afval is gedumpt in de straat, er ligt
een stoeptegel los of je vraagt je af wanneer bepaalde struiken gesnoeid worden.
Bij ons kun je met algemenere kwesties
terecht en met vragen over de ontwikkeling van Poort. Bijvoorbeeld: Wat kunnen
we doen aan het zwerfvuil bij mij in de
buurt? Wanneer wordt deze straat afgebouwd? Is het mogelijk om een moestuin
te beginnen op een lege kavel?”
1. Hondenpoep
Wie ergert zich niet aan de stinkende,
bruine hopen op straat en op de groenstroken? Wellicht kunnen we een voorbeeld nemen aan hoe dit probleem is
aangepakt in Waterwijk. Daar werken het
wijkplatform en de gemeente samen met

de bewoners. Er zijn daar 35 afvalbakken
voor hondenpoep in de wijk geplaatst en
er is een hondenkaart gemaakt.
2. Zwerfafval
Van losse verpakkingen tot hele vuilniszakken die langs de straat worden gedumpt. Het zwerfafval vormt een grote
bron van ergernis. En dat terwijl we hier
allemaal afvalcontainers hebben, een
recyclingperron en een grofvuildienst.
Omdat er nog zoveel gebouwd wordt, is
er ook veel bouwafval. Aannemers dienen een container te huren voor hun afval. Je kunt ze hier gerust op wijzen.
3. Parkeren
Mensen parkeren graag hun auto voor
hun eigen huis. Maar de openbare ruimte
is van iedereen. Bij sommige huizen kan
er geparkeerd worden op het eigen erf en
dan heb je wél een privé-parkeerplaats.
Maak je hier geen gebruik van, dan loop
je het risico dat je vijftig meter moet lopen. Door de economische crisis blijven

kinderen langer thuis wonen en komt het
voor dat één gezin drie auto’s heeft. Toch
is het probleem van voorbijgaande aard.
Want naarmate een wijk langer bestaat,
worden de bewoners ouder en zijn er
minder parkeerplaatsen nodig.
4. Verkeerssituatie rond scholen
Iedereen die rond haal- en brengtijd in
de buurt van een basisschool komt, weet
wat een verkeerschaos dit oplevert. Het
zijn twee piekmomenten per schooldag.
De school, de gemeente en de omwonenden moeten dit samen oplossen. Het kan
zijn dat je iets verder moet parkeren of
iets eerder moet komen. Maar ga niet op
een voet- of fietspad, de busbaan of de
berm staan. En wees verdraagzaam naar
elkaar toe.
5. Infrastructuur
Wanneer wordt de weg afgemaakt? Een
veelgestelde vraag in Poort. De civieltoezichthouder kan je laten weten wat de
planning is. Wateroverlast wordt verholpen. Soms wordt er een tijdelijk pad aangelegd. Kavels die nog leeg zijn, worden
ingezaaid en vergroend. Dit is leuker om
te zien en voorkomt overlast van zand.
redactie n

InloopspreekuUR bewoners
elke dinsdag 13.00 - 14.00 uur
Gebiedskantoor, Monacostraat 50,
Europakwartier, ingang Droomspiegel

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

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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Tegenwoordig willen wij allemaal fit en gezond leven.
Een mooi gebit hoort daar natuurlijk ook bij. Je gebit is tenslotte je ‘visitekaartje’ naar je
omgeving. Men weet dat je
daarvoor goed moet poetsen
en flossen. Wat echter niet
veel mensen weten, is dat je
door een slechte mondhygiëne vatbaar bent voor verschillende ziektes.
De vaste tandartsen van Tandzorg op
Maat – Upendra Gangaram Panday, Alicia Mak en Norbert Lokhorst – zien de
samenhang tussen een goed gebit, een
goede mondhygiëne en een goede algehele gezondheid. “Er is een verband tussen een slechte mondhygiëne en hart- en
vaatziekten. Wij kijken verder dan alleen
het gebit. Ook de mens achter het gebit
is voor ons belangrijk. Wij houden van
mensen. Elke patiënt is anders, dat geeft
veel plezier in het werk”.
In de mooie praktijk van Tandzorg op
Maat in Gezondheidscentrum Vizier is
persoonlijke aandacht dan ook vanzelfsprekend. “Luisteren naar de patiënt is
noodzakelijk om goede kwaliteit tandzorg te leveren”.
Hypermodern
Tandarts Panday: “Tandzorg op Maat is
een hypermoderne organisatie waarin
tandartsen en specialisten samenwerken.
Dankzij die samenwerking kunnen we
heel inhoudelijk en gepassioneerd met ons

Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier

Lifestyle en een goed gebit

v.l.n.r. Alicia Mak, Mirjam Lüneburg, Upendra Panday, Norbert Lokhorst, Ingrid van der Horst

vak bezig zijn. Dat betekent échte aandacht voor de patiënt en een hoge kwaliteit tandzorg. Bovendien krijgen patiënten in één traject de juiste behandeling, ze
hoeven niet extern op zoek naar een specialist, dat regelen wij. Onze medewerkers
zijn allemaal volgens de laatste inzichten
opgeleid. En iedereen heeft de drive om
mensen persoonlijk te begeleiden.

lijke behoefte van zijn patiënten. Het is
geweldig fijn als dat telkens weer lukt”.
Tandarts Lokhorst: “Patiënten hebben
soms te maken met een enorme tandartsangst uit het verleden. Vaak verbazen zij
zich over de vlotte en zachtaardige behandelwijze en zijn ze achteraf blij dat
de behandeling zo voorspoedig is verlopen”.

Samenwerking
Wij werken daarom heel goed samen met
de huisartsen binnen ons gezondheidsentrum. Ook met de cardioloog, dokter
Menno Baars, hebben wij goed contact en
we kunnen te allen tijde met hem overleggen. Voor angstige kinderen werken
wij prettig samen met de verwijspraktijk
aan de Europalaan. Voor implantologie
en orthodontie hebben wij specialismen
binnen handbereik. Zo zorgen wij voor
een zo breed mogelijk behandeltraject”.

Hebben jullie nog tips
voor een gezond gebit?
Tandarts Mak: “Behalve goed poetsen?
Kom regelmatig op controle. Zo sporen
we tijdig problemen op en loop je minder risico dat je op vakantie bijvoorbeeld
ineens kiespijn krijgt. Verder speelt de
mondhygiënist een belangrijke rol als
het gaat om gezond tandvlees. Zij heeft
bovendien praktische adviezen voor
technieken en producten die het gebit
schoon en sterk houden”.

Wat wil je voor de
patiënten betekenen?
Tandarts Panday: “Ik wil voor mijn patiënten een tandarts zijn die ze kunnen
vertrouwen. Die hen snel helpt bij acute
kiespijn of de tijd neemt voor een goede
prothese. Een tandarts die een geruststellend gesprek voert als iemand bang is en
een luisterend oor heeft voor de werke-

Samen staan wij voor je klaar
Kom gerust kennismaken. Wij leggen
uitsluitend witte (composiet) vullingen
en vervangen desgewenst je oude grijze
(amalgaam) vullingen. Tandzorg op Maat
zorgt ervoor dat je de wereld weer met
zelfvertrouwen toe kunt lachen!
Team Tandzorg op Maat n
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Geboren in Poort · gefeliciteerd!

23 juli 2013
Chefae

31 juli 2013
Janelyn

10 augustus 2013
Thom

5 oktober 2013
Layla

7 oktober 2013
Jason

9 oktober 2013
Sem

10 oktober 2013
Jax

15 oktober 2013
Seff Benjamin

17 oktober 2013
Ifè-Nigella

17 oktober 2013
Nikki

22 oktober 2013
Byron Levi

26 oktober 2013
Claire

7 november 2013
James

11 november 2013
Phileine

18 november 2013
Tijmen

26 november 2013
Xemm

29 november 2013
Ciarán Benjamin

2 december 2013
Jace Christian

4 december 2013
Dylan Emily

25 december 2013
Leah Jade

ook geboren in Poort?
februari t/m mei 2014
stuur foto, voornaam
en datum naar:
geboren@
almerepoortnieuws.nl
26 december 2013
Noël Jessy
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6 januari 2014
Jhené

17 januari 2014
Kiki

onder de inzenders
wordt een fotoshoot
verloot!

zwanger & bab y

ZiNkraamzorg
www.zinkraamzorg.nl
Met de groei van Almere Poort groeit
ook het aantal jonge gezinnen en daarmee de behoefte aan kraamzorg als een
nieuw wereldburgertje wordt verwacht.
ZiNkraamzorg heeft een vestiging in
Almere Tussen de Vaarten en biedt met
kraamverzorgenden uit de buurt persoonlijke dienstverlening. Dat doen zij
door gedurende de hele kraamperiode
bij voorkeur één kraamverzorgende in
te zetten. ZiNkraamzorg werkt samen
met alle verloskundigen in Almere. Bovendien komt de kraamzorg altijd bij je
thuis, zowel voor het intakegesprek als
tijdens de kraamperiode.
De begeleiding en zorg tijdens de kraamperiode zijn afhankelijk van de kraamverzorgende. Is er een ‘klik’? Kraamverzorgenden zijn net zo divers als Almere
Poort zelf. Door een uitgebreid intakegesprek vooraf, kan ZiNkraamzorg rekening
houden met de wensen van ouders. Maar
welke kraamverzorgende een gezin ook
begeleidt, ze hebben volgens ZiNkraamzorg één motto: het kraamgezin écht laten
genieten tijdens de kraamtijd.

Zwangerschapscursus
Minervasingel 5
Een fijne zwangerschap wordt deels bepaald door hoe je je lichamelijk voelt.
Bewust bewegen is daarom belangrijk.
Esther Kuipers van Oefentherapie Almere
Poort deelt haar mensendieck-praktijk
met de fysiotherapeuten van Art Fysio
aan de Odinstraat. Zij geeft al twee jaar
zwangerschapscursussen, nu op een nieuwe locatie: het gebouw van kinderopvang
Kids Stories, aan de Minervasingel.
“In de cursus begeleid ik vrouwen in
acht weken naar de bevalling toe. Iedere
week wordt er een thema behandeld zoals
‘Hoe vang je een wee op?’ of ‘Ademhalingstechnieken en ontspanning’. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan bewegen, spieren versterken en het lichaam
soepel houden. Na een aantal weken wordt
de groep steeds hechter en ontstaan blijvende sociale contacten. Tijdens de lessen
wordt informatie gegeven, geoefend en
gelachen. Hierdoor is het een afwisselende
en dynamische cursus!”
De cursus bestaat uit acht lessen van
anderhalf uur en kan worden vergoed
vanuit de zorgverzekering.

Het resultaat van
de fotoshoot van
de winnaar van de
vorige uitgave:
Noelle

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

Vishnuplantsoen 17
Homeruskwartier
1363 XD Almere Poort

‘Een kraamperiode
waarvan je gezin geniet!’
www.zinkraamzorg.nl
almere@zinkraamzorg.nl
036 - 549 08 39

06-419 755 19
Bel voor een afspraak!
Koffie, thee en
limonade staan klaar!

gobhetpoortje@hotmail.com
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kinderopvang

Vorstelijke kinderopvang
Kiki Nous betrekt eigen gebouw

Nu de steigers weg zijn, is het
gebouw met de bijzondere entree zichtbaar. Binnen wordt er
hard verder gewerkt en naar
verwachting kan het gebouw
aan de Zwitserlandstraat al in
maart betrokken worden.

Kiki Nous startte in 2009 als eerste kinderdagverblijf in Poort en groeide uit tot
zeven groepen. De afgelopen vijf jaar was
het enkele tientallen meters verderop
gevestigd, in het schoolgebouw aan de
Slowakijehof. Menigeen kent de vrolijke
bakfietsen waarmee de bso-kinderen van
de verschillende scholen in Poort worden
opgehaald. Kiki Nous betekent vrij uit het
Frans vertaald ‘ons kleintje’. Kenmerkend
voor Kiki Nous is de kleinschaligheid en
daarmee de vertrouwdheid.
Kiki Nous is een initiatief van Linda Sirach. Na vele jaren actief te zijn geweest
in de kinderopvang in Lelystad en Almere,
koesterde zij de wens om haar eigen visie
en beleid te formuleren en uit te voeren.
Linda: “Ik wil voor elk kind een veilige en
warme omgeving creëren. We willen een
bijdrage leveren aan de lichamelijke en
sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Het kind staat bij ons centraal.

HCC Shiv Mandir Almere Poort organiseert

Stichting Brahm Rishi
Kaylaash Dhaam
www.kaylaash.com
info@kaylaash.com
06-111 586 28
06-130 763 99

* gratis toegang
* groot open veld
* met feesttent
* beveiliging
* kleurpoeder
* kaylaash catering
* live muziek en DJ
* chautaal

Olympialaan, Almere Poort

Holi 13:00 uur
Festival
zondag
16 maart
2014

15 maart
Holika
Verbranding
18:00 uur

Zwitserlandstraat 6
1363 BE Almere Poort
(036) 848 68 26
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl
Professionele en liefdevolle opvang
in een veilige omgeving

We benaderen het kind individueel en op
een positieve wijze. Daarbij gaan we uit
van de belevingswereld van het kind”.
Het nieuwe gebouw krijgt een mooie,
kindvriendelijke binnentuin en een groot
speel-gymlokaal waar de kinderen onder
alle weersomstandigheden gezond kunnen bewegen.
n

LAZY
SUNDAY
MARK E T

zondag 8 juni 2014

12:00-17:00 uur
CASCADEPARK
ALMERE POORT
www.lazysundaymarket.nl

gratis en ruime parkeergelegenheid

n Gezocht: innovatieve,
creatieve, cultureel ingestelde
ondernemers die de bezoekers
een beleving kunnen geven.
Je huurt al een kraam vanaf
5= 50. Geef je vanaf 7 maart op.

n Rommelmarkt kinderen:
Kinderen tot 12 jaar maken
kans op een gratis standplaats. Geef je vanaf 7 maart
op via het aanmeldformulier
op de website. Vol is vol!

BIO.MUSIC.ART.LIFESTYLE.FUN.FAMILY FRIENDLY
design by Internet Media Studio
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Gezondheidscentrum Vizier
Hét centrum voor het gezin
Je kent gezondheidscentrum Vizier waarschijnlijk al. En dat je
er naar de huisarts en de apotheek kunt gaan, zal ook geen
verrassing zijn. Maar wist je dat voor elk gezin in Almere Poort
gezondheidscentrum Vizier een heel belangrijke plek is?
een kind van 0 tot 19 jaar. “Het leukste
aan mijn vak is dat ik merk dat ouders
weer plezier krijgen in hun kind en het
opvoeden. Soms kunnen ouders even
niet meer verder, ik kan ze helpen met
antwoorden op hun vragen of een andere aanpak uitproberen”, aldus Mirjam.
Er zijn geen kosten verbonden aan de
gesprekken met de opvoedadviseur.
“Het leukste aan mijn vak is dat ik
Onder één dak vind je hier namelijk:
• Het consultatiebureau
• De opvoedadviseur (OKé punt)
• Verloskundigenpraktijk Poort
• Kinderfysiotherapie
• Logopedie (0-4)
• Kinderergotherapie
• Kinderpraktijk De Caleidoscoop
Dat deze professionals te vinden zijn in
één gebouw, is niet alleen handig maar
daar profiteren de cliënten ook echt van.
Sanne de Kreij, jeugdarts bij het consultatiebureau zegt daarover: “Ik overleg
heel makkelijk met de huisartsen van
Vizier. Samenwerken gaat moeiteloos en
snel en daardoor gaat het doorverwijzen
ook soepel, bijvoorbeeld naar de kinderergotherapeut”.
Bij Kinderergotherapie kunnen kinderen terecht die een lichte achterstand
hebben of bijvoorbeeld problemen hebben met schrijven of zelfstandig werken.
Bij problemen met spraak kun je terecht bij de logopediste.
Mirjam van Bleijswijk werkt als opvoedadviseur bij gezondheidscentrum
Vizier. Bij haar kun je terecht met alle
vragen op het gebied van opvoeden van

merk dat ouders weer plezier krijgen in hun kind en het opvoeden”
Suzanne Bakermans is Kinder- en Jeugd
therapeut bij Kinderpraktijk De Ca
lei
dos
coop. “Wij coachen en begeleiden
kinderen en jongeren tot 18 jaar met sociaal-emotionele problemen. Ook begeleiden we de ouders. De samenwerking met
de andere professionals bij gezondheidscentrum Vizier ervaar ik als zeer prettig.
De cliënten profiteren ervan dat wij zo
makkelijk en goed samenwerken”.
Als je het vermoeden hebt dat je kind
een probleem heeft met bewegen, kun je
de kinderfysiotherapeut raadplegen. In
Vizier is dit Eli Kuijper, een zeer ervaren
kinderfysiotherapeut. Voor de kinderfysiotherapeut is geen doorverwijzing van
de huisarts nodig.
Pauline Sampiemon is één van de verloskundigen die werkt bij Verloskundigenpraktijk Poort. Ze is ooit begonnen
met een solopraktijk maar inmiddels
bestaat de praktijk uit zeven verloskundigen. “Het is altijd heel bijzonder en
vaak verrassend om zo nauw bij deze
verandering, het ontstaan van een gezin,
betrokken te zijn. Wij bieden niet alleen
verloskundige zorg maar houden ook
een kinderwensspreekuur.”

Vizier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Huisartsen 545 43 70
Dhr. Th. A. Steenkamer, huisarts
Mw. M. Tuyp, huisarts
Mw. J. van Hoek, huisarts
Dhr. L. Braber, huisarts
Mw.. M. van Dansik, doktersassistente
Mw. H.. Bezuijen, doktersassistente
Mw. Y. Hardy, doktersassistente
Mw. A. Wigboldus, praktijkonderst. GGZ
Mw. A. France, praktijkonderst. somatiek
Fysiotherapie 545 43 92
Mw. A.M. van Schooten
Dhr. B. Scholten
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. M. Benasskar, jeugd VP
Mw. M. van Bleijswijk, opvoedadviseur
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
contactgegevens / afdelingen
www.tandzorgopmaat.nl
			
036-539 78 80
Gezondheidscentrum Vizier!
• 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
• Derma Quality – huidtherapie
06-392 071 54

Team gezondheidscentum Vizier n
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voorzieningen in almere poort

Voorzieningen in Almere Poort
o n d e r w ijs
basisscholen
Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
(036) 536 99 91
www.montcascade.nl
school@montcascade.nl

De Columbusschool

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

Groenhorst Almere
groen: vmbo bl kl gl hgl en mbo

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

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

De Droomspiegel

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

katholieke basisschool 		
voor daltononderwijs
• De Droomspiegel ‘Marco Polo’
Marco Polo Route 60, 1363 LA
(036) 540 60 60
• De Droomspiegel ‘Monaco’
Monacostraat 50, 1363 CG
(036) 540 60 61
info@droomspiegel.nl
www.droomspiegel.nl

De Europaschool
openbare basisschool
Nederlandhof 3, 1363 DC
(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
(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
(036) 767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

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

Poort, school voor 		
havo en mavo
Slowakijehof 1, 1363 BD
(036) 845 23 00
www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

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

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

Kids Stories
Minervasingel 5, 1363 ZJ
(036) 720 09 70
www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

gastouderopvang
Frangipani Opvang

Kiki Nous
Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
(036) 848 68 26
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

nieuw

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

Gastouderbedrijf Het Poortje
Kinder Centrum Almere
• kdv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
(036) 841 95 85
• bso De Hooiberg
nieuw
Odysseestraat 51, 1363 WR
(036) 524 73 64
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

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

Partou
• BSO Merlijn
Marco Poloroute 60, 1363 LA
• KDV & BSO De Ruimte
Pygmalionstraat 1 en 5, 1363 SC
(020) 398 61 11
www.partou.nl, klantvan@partou.nl

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

Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
gobhetpoortje@hotmail.com

Gastouderopvang
Almere Poort
opvang 0-4 jaar en bso 4-13 jaar
Luxemburgstraat 22, 1363 BK
(036) 841 39 94 / 06-536 037 11
www.gastouderopvangalmerepoort.nl
velde68@hotmail.nl

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

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

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

K I NDE R O P V A N G
kdv en bso
BeeKidzzz
Duitslandstraat 108, 1363 BG
(036) 536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl

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

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

voorzieningen in almere poort

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

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

specialisten

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

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

Logopedie.Almere

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
Tel: 036 - 822 22 77
www.hartkliniek.com

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

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

OVERIGE ZORG
fysiotherapeuten

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

Tandmere
Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
(036) 2222 333
www.tandmere.nl
info@tandmere.nl

psychologie & coaching,
jeugd en gezin
David Livingstonestraat 113, 1363 LC
(036) 841 73 32
www.psycolor.nl, info@psycolor.nl

verloskundigen

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

diëtisten
Afvallen Junior

uw

nie
Homeruslaan 40, 1363 TA
06 45 03 03 40
paulien@afvallenjunior.nl
www.afvallenjunioralmere.nl

ART Fysio

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

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

Aurorastraat 29, 1363 ZH
(036) 844 38 72
www.dieet-balans.nl
info@dieet-balans.nl

Fysiotherapie 			
Gezondheidscentrum Vizier

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

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

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

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

PsyColor

HartKliniek Flevoland

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

logopedie

overige paramedici

Poortkliniek, Beneluxlaan 573
0320-239 223
www.simplfood.nl
e.binkhorst@simplfood.nl

psychotherapeuten
Bijzonder Jij
Europalaan 844, 1363 BM
(036) 536 93 96
www.bijzonderjij.nl
info@bijzonderjij.nl

De Caleidoscoop

Jungiaans Atelier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-385 016 57

• Poseidonsingel 41, 1363 TR
• Poortkliniek, Beneluxlaan 573
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundigedeeerstestap.nl

massage en healing

Massagetherapie Almere

Oefentherapie Almere Poort

Podologie

Verloskundigenpraktijk 		
De Eerste Stap

ontspannende en sportmassage,
reiki en helende reis
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
(036) 536 98 81
www.kinderergotherapiealmere.nl

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

• Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
• Huisartsenpraktijk Homerus
Odinstraat 1-5, 1363 WL
(036) 545 43 90 / 06-543 401 26
verloskunde.almerepoort@
zorggroep-almere.nl

Massage Almere Poort

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

Kinderergotherapie Almere

Verloskundigenpraktijk Poort

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

Psychologisch
Adviesbureau Purperhart

eerstelijns psychologische zorg
Zeussingel 63, 1363 TM
06-247 654 25, www.pap-info.nl

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

Nathalie Jansen
helingtherapie, massage
en ontspanning
Lokistraat 30, 1363 WG
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
(036) 531 77 10
marion@privazorgwestflevoland.nl
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W O NEN
woonvormen

v e rzorgi n g
kapsalon

Het Kwartier

AR Haarzorg

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

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

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

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

Club Kappers

Stichting WoonMere

Conchita de Kapperszaak

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

Europalaan 911, 1363 BM
(036) 841 14 44
www.conchitadekapperszaak.nl

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

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

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

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

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

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

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

Hairstudio Downtown
Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

La Belle
hairstyling & gezichtsbehandelingen
voor dames en kinderen
Balderstraat 19, 1363 WH
(036) 848 55 50
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl

Venus

Mary Kay Beauty Consultant

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

Lokistraat 52, 1363 WG
06-243 082 50
www.marykay.nl/hajarah

Viable Hair & Skin

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

Beneluxlaan 612, 1363 BJ
(036) 737 04 19
www.salonviable.nl
info@salonviable.nl

nieuw

Lusem Afslankstudio

Reflections Beauty Treatments

schoonheidssalon
Beauty Trend Skin Solution

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

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

Van Top tot Teen

Beautylicious Schoonheidssalon

Zen Company

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

Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

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

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

Fancy Palace
beautysalon voor kinderen & tieners
Dionysusstraat 8, 1363 TN
06-383 603 73 / 06-813 037 36
info@fancy-palace-almere.nl

nieuw

Europalaan 821, 1363 BM
06-141 85 07
www.schoonheidssalon-almere.nl

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

Rose Nails
Europalaan 814, 1363 BM
06-450 566 12
www.rosenails.nl

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

Medely’s Haarmode
Europalaan 842, 1363 BM
(036) 841 64 97
www.medelyshaarmode.nl
info@medelyshaarmode.nl

h u i d v e r b e t e r i n g

3 jaar: zie

voor acties!

Roald Amundsenstraat 170 • 1363 KH Almere Poort • 06-551 640 47
voor alle behandelingen één specialist!

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

• huidverbetering
• anti-aging
• acne behandelingen
• lichaamsbehandelingen
• massage
• pedicure/manicure
• laserbehandelingen
• wimperextensions
• wenkbrauwen

www. huidverbeteringreflections.nl • zie ook onze coupon voorin dit blad!
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VRIJE TIJD
sport
Volleybalclub Allvo
Centrum voor Top & Breedtesport
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
(036) 545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

Basketbalvereniging 		
Almere Pioneers
Centrum voor Top & Breedtesport
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
(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, kinderen & volw.
in buurtcentrum Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

Zen Company
fit yoga & pilates training
personal & small group training
Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

watersport
Kanokay
verhuur kano’s en kajaks, kajakfitness
IJmeerdijk 4 ,1361 AA
(036) 537 53 23 / 06-513 755 82
www.kanokay.nl

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

catamaranzeilschool
IJmeerdijk 16, 1361 AA
(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

dance warehouse
in buurtcentrum Amerika
www.moves.nl

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

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

Studio Joe
personal training & small groups
Xenonstraat 75, 1362 GG
(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

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

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

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

educatief

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

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

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

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

Chiang Mai ThaiFood2Go

KindercASLa
Dettifosspad 7, 1363 BZ
(036) 536 97 80
www.kindercasla.nl
info@kindercasla.nl

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

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

Eethuis Homerus

nieuw

Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM

Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 WM
(036) 841 85 07

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

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

Rincón Mexicano
Xenonstraat 88, 1362 GH
06-520 444 72
www.rinconmexicano.nl
rinconmexicano@hotmail.nl

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

Suri-Java

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

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

Daily Oriental

Taj Mahal

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

Indiase specialiteiten restaurant
Duitslandstraat 1A, 1363 BG
(036) 536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

Wan Pipel

Flevomuziekschool
Argonweg 43, 1362 AB
(036) 52 54 134
www.flevomuziekschool.nl

Heilig Boontje Espressobar

Jawa City

fotografie

Sail Today

Moves Almere

MyFitness

SERVICES

HarborHouse
Marinaweg 4, 1361 AC
(036) 536 90 61
www.harbor-house.nl
info@harbor-house.nl

Europalaan 820, 1363 BM
06-167 064 88
www.wanpipel-almere.nl

nieuw

Warung Mere
snackbar Javaans Surinaams		
Europalaan 822, 1363 BM
(036) 536 92 78
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winkels
food
Albert Heijn
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
(036) 536 99 80
www.ahalmerepoort.nl
info@ahalmerepoort.nl

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

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

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

Streekgroentenpakket
Afhaalpunt: Bakkeron
06-515 26 586
www.streekgroentenpakket.nl
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Urker Visspecialist 		nieuw
De Wilde Zalm

Gamma Almere Poort

Livas-Fashion

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

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

Europalaan 801, 1363 BM
06-16 14 73 61
facebook: Livas Fashion

Toko Almere Poort

Internet Zonwering

Monsters Kidswear

Europalaan 907, 1363 BM
(036) 525 03 24

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

Europalaan 917, 1363 BM
Facebook: monsterskidswear

non-food
Animere

Jeniffers Bloemen

Japanse winkel en workshops
Europalaan 824, 1363 BM
06-431 858 96
www.animere.nl

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

Bike Care Plus

Klondyke Boeken

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

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

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

LaLoods
Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl

nieuw

nieuw

Outlet Products
GSM en toebehoren
na tel. afspraak afhalen in Poort
036-841 47 70
www.outletproducten.nl

De Plint
werk- en leercentrum met winkel
Europalaan 830, 1363 BM
(036) 536 93 90
www.interaktcontour.nl
info@interaktcontour.nl

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

Z org S C A L A

Dagboek van een huisarts

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

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

Diëtist Simpl. Food

0320 - 23 92 23

Eline Binkhorst, diëtist

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

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

Scheidingsbegeleiding Mend-it

06 - 537 736 18

Mandy van den Breemer, scheidingsconsulente
www.mend-it.nl

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

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve
samenwerking tussen huisarts, apotheker en
medisch specialisten. Wij nodigen je 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!

Het is bijna negen uur ’s avonds
en ik plof eindelijk neer op de
bank. Met de nog op te vouwen
was naast me. De televisie staat
aan, maar ik kijk niet echt. Het
was erg druk op de praktijk vandaag. Niet ontbeten – kenners
weten dat ik dat nooit doe – en
geen tijd gehad om te lunchen, omdat ik wellicht de
tijd ook niet néém.
Slechts een bescheiden vier kopjes koffie later sjees ik
na mijn spreekuur weg om op tijd op het voetbalveld
te zijn. Het is altijd een race tegen de klok. Je zou
verwachten dat ik met zo’n schema wat afval, maar
helaas. Ik weet het, soms zorg ik slecht voor mezelf.
Het woord ongezond neem ik natuurlijk niet in mijn
mond. Maar ja… doktoren zijn dan ook de slechtste
patiënten, nietwaar!
Hoe leren we nu beter zorgen voor onszelf in de dagelijkse hectiek? Ik weet het niet. Nadat je kinderen hebt
gekregen is je leven nooit meer zorgeloos, verlies je
alle vertrouwen in je opvoed-skills, kun je nooit meer
uitslapen en zijn er niet genoeg uren in een dag.
Je bent simpelweg te moe om je in een ‘Victoria’s Secret’-niemendalletje te hijsen – voor zover je maat nog
bestaat – en ‘Vijftig tinten grijs’ is slechts een fantasie
vlak voordat je uitgeput in slaap valt om half elf.
Ontstressen in deze tijd is dus óf een illusie, óf een
bepaalde ‘mindset’, een knop omzetten, iets wijzigen
aan je instellingen – om het maar in digi-taal te zeggen. Ik kies voor het laatste, ook al ben ik een pessimist in hart en nieren. Het eerste is simpelweg geen
optie. Het geheim is volgens mij: rust. En iedereen
vindt dat natuurlijk op een andere manier. Even tijd
voor jezelf, waarbij je niet hoeft te zorgen voor iets of
iemand. Een vakantie of zomaar een uurtje tussen de
bedrijven door.
Sporten is een perfecte manier, tenzij je dat niks vindt
of daar te lui voor bent. Ik laat even in het midden
welke van de twee voor mij geldt. En daar heb je het
dan al. Grootse plannen als wereldreizen of dolfijnen
trainen in Thailand – het leek me ooit zo mooi, vrij
en zorgeloos – heb ik laten varen. Ik zoek het in de
kleine dingen. Zoals soms niks te hoeven doen, af en
toe uitslapen, een boek lezen of gehaktballetjes halen
bij Ikea.
Het leven is zoeken naar een balans tussen vrij en
zorgeloos zijn tegenover voldoen aan alle verplichtingen. En respect heb ik voor die mensen die zo’n balans
gevonden hebben.
Sharda Das, huisarts n

Met plezier
We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, grootouders en personeel
met plezier naar onze opvang komen.
De dagopvang (0-4 jaar) bieden we
aan in een aparte babygroep, een
baby-dreumesgroep, peutergroep
en een 3+ groep.

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

De Boerderij

Buiten Schoolse Opvang

De Hooiberg

Nieuwe BSO in het Cascadepark!
De nieuwe BSO-boerderij in het
Cascadepark draait op volle toeren.
Kleuren uit het verleden, traditionele
paneeldeuren, wandplaten van
Cornelis Jetses en steigerhouten
meubelen versterken het boerderijeffect en geven het geheel een warme
uitstraling. Binnen spelen we bijvoorbeeld ouderwetse tafelspellen.
Buitenleven
Rondom de boerderij is de tuin, met
leuke speeltoestellen. De hooiberg is
een attractie op zich. Onderin liggen
allerlei sport- en veldmaterialen opgeslagen om spannende activiteiten te
ontplooien. Via een knopentouw klim
je naar de hooizolder, waar je kunt
spelen met kleine stro- en hooibalen.
Er op uit
Vanuit de tuin lopen we zo het Cascadepark in. Daar bouwen we hutten
en bieden we sportieve activiteiten
of lopen we met mooi weer naar het
Pampushout waar we een survivaltocht houden. Ieder jaar gaan we in
de laatste week van de zomervakantie
op zomerkamp.
Kinderboerderij
Achter de BSO-boerderij komt een
kinderboerderij met allerlei kleine
dieren. Kinderen mogen straks onder
begeleiding helpen met de verzorging.

Kinderdagverblijf ‘De Boerderij’
Mercuriusstraat 1
1363 ZB Almere Poort
(036) 841 95 85
BSO ‘De Hooiberg’
Odysseestraat 51
1363 WR Almere Poort
(036) 524 73 64
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

