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Angst voor de tandarts gewoon

Dierenkliniek Almere-Stad
Jouw huisdierenarts in Almere, gevestigd in de Noorderplassen.
Slechts tien minuten rijden van Almere Poort!
Ook op zaterdag de hele dag geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Nu 50% korting op een eerste consult!
Met de coupon in dit blad slechts 5 17,25. Zo kun je goedkoop met
ons kennismaken! Wij bieden de beste kwaliteit voor het voordeligste tarief. Wij plannen ruim de tijd in voor onze patiëntjes. Ook op
zaterdag zijn wij de voordeligste dierenkliniek in Almere: wij zijn de
hele dag geopend tegen het normale dagtarief!

ACTIE: laparoscopisch steriliseren
Omdat wij de beste zorg aan je huisdier willen bieden én het graag
betaalbaar houden, bieden wij laparoscopisch steriliseren aan
tegen het laagste tarief van Almere en omstreken.
Onze tarieven zijn te vinden op www.dierenkliniekalmerestad.nl

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week
klaar voor je huisdier
• Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag
• Voor spoedgevallen zijn wij altijd bereikbaar!
• Ook op zon-en feestdagen kun je bij spoedgevallen bij ons terecht
• Ook wanneer je niet bij ons staat ingeschreven, kun je gebruik
maken van onze spoedeisende hulpdiensten.
• Ook voor alle bijzondere dieren staan wij klaar!
Open: ma t/m vr 10:00 - 20:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Diagnostiek bij ons in de kliniek
• Röntgenfoto’s
• Echo’s
• Bloedonderzoek
• Operaties

• Specialisten-consulten
• Tandheelkunde
• Laparoscopie
• Orthopedie

www.dierenkliniekalmere-stad.nl • Grootzeil 222 • 1319 DE Almere • 036-369 05 35

0 10,-

Stadsbos vol uitdagingen!

wassen
en knippen

Doewoensdagen
in de Pampushout!
Het Flevo-landschap nodigt jou en je
vriend(je) of vriendin(netje) graag uit!

2=1
Samen actief voor € 3,00!
(normaal € 3,00 pp, geldig in juni en juli).

Voor kinderen én volwassenen!

ruimtelijk ontwerp

Maurizio Salazar
shiatsu- en massagetherapeut

Medische Shiatsu Praktijk

kennismakingsbehandeling
slechts 25 euro

Dierenkliniek Almere-Stad
Volledig consult bij de dierenarts
in de Noorderplassen
50% korting
van € 34,50 voor € 17,25.
De beste zorg voor je huisdier.
Ervaar nu zelf onze werkwijze!

gratis en vrijblijvende
lichaamsanalyse
t.w.v. 5 10,(gewicht, BMI, vetmassa, spiermassa,
vocht, viscerale vetwaarde)

Gratis gezichtsbehandeling
Renovateur van 50 minuten
twv E 59,00
bij een professionele huid
analyse van 5 69,95, inclusief
foto’s van de huid en advies
voor huidverbetering.

1 gratis proefles!

2 middelgrote milkshakes
voor

E3,50

computerservice
voor thuis en kantoor

€ 10,- korting
op computer-reparaties
gratis
foto op canvas
t.w.v. E 59,-!

Yannick Dijk Sports

Met deze coupon:
€ 10,- korting op een 10-rittenkaart
voor bootcampen van € 75,+ uniek YDS t-shirt gratis!

Elke woensdag in juni tot en met september
samen met Talent in Opleiding en
Kleurincultuur.com actief in de Pampushout!
Locatie: Kastanjehof
(langs het Van Wagtendonkpad)
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

geldig t/m 15 oktober 2014

Stadsbos vol uitdagingen!

Doewoensdagen
in de Pampushout!

Aanmelden en meer info:
pampushout@flevolandschap.nl
www.flevolandschap.nl/pampushout

Argonweg 52 | 1362 AC Almere Poort

ruimtelijk ontwerp

shiatsu- en massagetherapeut

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans
Aurorastraat 29
1363 ZH Almere Poort
036-844 38 72
www.dieet-balans.nl

Marco Poloroute 15
1363 LA Almere Poort
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

Dierenkliniek Almere-Stad
Korting geldig bij inlevering van de coupon.
Alleen op afspraak.

geldig t/m 31 juli 2014

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

Open: ma t/m vr 10:00 - 20:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur
Editiestraat 10 · 1321 NG Almere

computerservice
voor thuis en kantoor

Yannick Dijk Sports

voor personal training,
bootcamp en meer!
06-343 733 24
www.ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports
yannickdijksports@gmail.com

Argonweg 75
1362 AD Almere Poort
036 711 10 11
www.computerdoc.nl

www.dierenkliniekalmere-stad.nl
Grootzeil 222 • 1319 DE Almere • 036-369 05 35
max. 1 per klant, geldig t/m 15 oktober 2014

036-534 36 18 · www.qbeauty.nl

geldig t/m 15 oktober 2014

1 coupon per deelnemer • geldig t/m 15 oktober 2014

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

1 coupon per adres • geldig t/m 15 september 2014

alleen op afspraak

geldig tot 1 augustus 2014

Medische Shiatsu Praktijk

geldig t/m 15 oktober 2014

www.babysensoryalmere.nl
info@babysensoryalmere.nl
Irene: 06 - 41 38 02 32
Marije: 06 - 53 95 30 43

Maurizio Salazar

Actie geldig i.c.m. alle Family Shoots
tegen inlevering van deze coupon.
Kijk voor het aanbod van onze
fotoshoots op de website.

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

niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

Kijk voor locaties en lestijden op de
website en neem contact met ons op.

max. 2 personen per coupon • geldig t/m 15 oktober 2014

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

cartoon

Evenementen Poort

COLOFON
Uitgave I Studio Breedveld
Mediaplaza, Katernstraat 11, Almere
(036) 537 47 92
info@almerepoortnieuws.nl
www.almerepoortnieuws.nl
Drukkerij I Teewes
Katernstraat 11, Almere
(036) 531 11 35
www.teewes.nl

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

TAXSUPPORT

Avondvierdaagse in Poort
Pompoenen zaaien Cascadepark
Lazy Sunday Market Cascadepark
Barista workshop Heilig Boontje
Koffie met vers gebak, BC Amerika
Open Dag Flevomuziekschool
Groenhorst Cup (zie pag. 9)
Groenhorst Event (zie pag. 9)
Repair Café @ De Plint
Fietsvierdaagse (t/m 20 juni)
Open Dag Montessorischool Cascade
Kookclub in Buurtcentrum Amerika
Groenhorst last minute voorl. MBO
Workshop sieraden Crazy Beads
Informatiemarkt Cascadepark
Bingo volwassenen BC Amerika
Midsommernacht Ons Cascadepark
Midzomernacht Vis à Vis PICNIC

juli
5
7
11
12

Klaverjas- en sjoeltoernooi Viplounge
VakantieFUN De Schoor (6 weken)
BBQ Heilig Boontje (opgeven)
Gestrand, Almeerderstrand

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

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

juni
02
06
08
10
12
13
13
14
14
16
18
19
19
20
21
21
21
21

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

augustus
13 Kermis in Poort (t/m 17 augustus)
22 Strandfestival ZAND
23 Strandfestival ZAND
23 Klaverjas- en sjoeltoernooi Viplounge
24 Kinderfeest Cascadepark

september
11 Koffie met vers gebak, BC Amerika
13 Repair Café @ De Plint
17 Zakenfestival Topsportcentrum
20 Burendag
20 Opening Het Poorthuis
20 Klaverjas- en sjoeltoernooi Viplounge
20 Bingo volwassenen BC Amerika
21 Rommelroute Columbuswartier
26 Burendag BBQ Viplounge

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

kunst & cultuur

De Groningse Mira Ticheler
studeerde grafisch ontwerp
aan de kunstacademie in Den
Haag, maar haar hart ging uit
naar ruimtelijk ontwerpen.
Mira woont en werkt in een
zelf ontworpen IbbA-woning
in het Homeruskwartier.

Ontwerper Mira Ticheler maakt
iets nieuws dat iedereen kent
Je hebt hem vast weleens gezien, en
misschien zelfs een wens erin opge
hangen – de Wenspoort, die eerst bij de
parkeerplaats bij het station van Almere
Poort stond en nu bij het Labyrint bij het
Klokhuis. De Wenspoort is ontworpen in
opdracht van KindercASLa. Mira Tiche
ler, kunstenaar én bewoner van Almere
Poort, is gevraagd enkele projecten op te
zetten rondom dit kunstwerk. Mira: “De
Wenspoort is een levend kunstwerk, en
kan nog best een tijdje mee, dus ik ben
blij dat deze een tweede kans krijgt bij
het Klokhuis. Op Tweede Paasdag heb
ik met kinderen transparante paaseieren
gemaakt met hun persoonlijke wensen

erin om ze op te hangen aan de Wens
poort. De kinderen waren blijkbaar zo
trots op hun eigen kunstwerkjes, dat er
een week later geen ei meer te zien was
– ze hebben hun eitjes opgehaald. Maar
dat hoort bij een kunstwerk dat leeft”.
Mira groeide op in Oost-Groningen en
deed het Grafisch Lyceum in Amsterdam
en de kunstacademie in Den Haag, ter
wijl ze in Almere Stad op kamers woon
de. Mira: “Reizen is geen probleem voor
mij. Op de fiets of in de trein kan ik mijn
gedachten laten gaan en kom ik op nieu
we ideeën. De reden dat ik Almere als
woonplaats koos, is dat mijn vriend Mar
tijn hier al woonde. Ik heb erg moeten

wennen aan deze stad, die ontworpen is
op papier. Maar sinds we in 2009 de kans
kregen om in het Homeruskwartier een
IbbA-woning helemaal naar eigen wens
te laten bouwen, ben ik verkocht. Op zol
der heb ik mijn eigen atelier ingericht,
waar ik heerlijk kan werken.
Op de academie had ik de richting gra
fische vormgeving gekozen, omdat hier
makkelijker werk in te vinden is. Maar
het bloed kruipt waar het niet kan gaan.
Mijn afstudeerproject was compleet an
ders dan die van mijn medestudenten. Ik
werkte wel met typografie, maar had mijn
teksten laten drukken op houten pallets
en daarnaast had ik ruimtelijke objecten
ontworpen. Toch heb ik na mijn afstude
ren de eerste jaren nog gewerkt als gra
fisch vormgever en pas later de sprong in
het diepe gemaakt door ‘Ruimtelijk Ont
werp’ op mijn visitekaartje te zetten.
Ik heb decors gemaakt voor theater
groep Suburbia, een object voor een
boekpresentatie en een model voor de
aankleding van Mysteryland, een dance
festival. Verder werk ik als assistent
decor
ontwerper bij Joop van den Ende
Theaterproducties en ik maak muurschil
deringen. In samenwerking met Stichting
Art Culture maakte ik een kunstwerk
voor in de wijk Tussen de Vaarten, mijn
grootste werk tot nu toe. Het is een soort
brug van boomstammen. Dit is ‘commu
nity art’ – een project dat bewoners ver
bindt. Bewoners hebben inspraak gehad
bij de ontwikkeling, en gaan ook zelf erop
schilderen, met behulp van sjablonen.
Op 6 juni wordt het kunstwerk onthuld
door burgemeester Annemarie Jorritsma.
Ik maak graag gebruik van duurzame
en bestaande materialen. Mijn volgende
project wordt een kunstobject voor in het
rosarium in het Cascadepark, dus houd
het in de gaten!”
redactie n

www.alamira.nl
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Vis à Vis speelt hilarische voorstelling op Almeerderstrand

Na ‘SILO 8’ en ‘HaRT’ speelt Vis à Vis tot en met 6 juli op het Almeerderstrand de succesvolle theatervoorstelling ‘PICNIC’. Een
voorstelling vol actie waarin humor en suspense om voorrang
strijden. De try-outs en de première waren geheel uitverkocht.
Tranen van het lachen
Steeds meer mensen weten dat Vis à Vis
geweldige voorstellingen maakt, waar
bij je elke seconde geboeid bent, verrast
wordt door allerlei effecten en de tranen
je vaak over de wangen rollen van het
lachen. Met mijn tienjarige zoon ga ik
de première van ‘PICNIC’ zien. Vorig jaar
zagen we samen de voorstelling ‘HaRT’,
toen het terrein van Vis à Vis zich nog
453 meter verderop bevond. We consta
teren dat de verhuizing van al het grote
materiaal goed gelukt is. We herkennen

kleurige kratten en oranje wasmanden
die dienst doen als lampenkappen. Het is
een prachtige avond, dus we eten buiten
op het ruime terras.
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 voor
goed en maakt het bos tot slagveld.
PICNIC is uniek in zijn concept: de ene
helft van het publiek ziet eerst de voor
stelling frontstage, en de andere helft
maakt mee wat er zich tegelijkertijd back
stage afspeelt. In de pauze wissel je van
tribune en daarna wordt de voorstelling
opnieuw gespeeld. Backstage speelt zich
een compleet eigen wereld af. Je ziet de
spelers zich omkleden en haasten om op
tijd en met de juiste attributen aan de
voorzijde op te komen.
We hebben lang niet zó gelachen en
komen ogen en oren tekort. Intussen is
het donker geworden en genieten we nog
even na met een drankje bij een grote
vuurpot.
redactie n
www.visavis.nl | 036-536 99 33

de grote vuurkorf en vergapen ons aan
de collectie Fiats 500, die ooit dienst de
den in de allereerste voorstelling in 1990.
Alleen het rode 20-kilometer-autootje
moet nog verhuizen, bij navraag blijkt
het een lekke band te hebben. Een peu
lenschilletje voor het technische team
van Vis à Vis, dat erin geslaagd is om
alles opnieuw op te bouwen en gereed
te maken voor de voorstelling ‘PICNIC’.
Complete avond uit
Om onze avond uit compleet te maken,
maken we gebruik van het diner bij ‘De
Rode Haring’, het sfeervolle restaurant
op het terrein. Bij het buffet wordt het
kiezen tussen de vele gerechten ons
moeilijk gemaakt. Van tzatziki en co
leslaw, via rijst en friet met kipsaté, chili
con carne en gegrilde groenten eten we
ons naar het ijsbuffet toe. Zowel binnen
als buiten is voor de aankleding gebruik
gemaakt van allerlei orginele en gere
cyclede materialen, zoals opgestapelde

scènefoto’s: Anna van Kooij
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onderwi j s

van basisscholen in Poort

Sterrenschool De Ruimte werkt
samen aan een groene omgeving
Zowel de Sterrenschool als de omwo
nenden van het Homeruspark hechten
belang aan een mooie, groene omgeving
waar iedereen van kan genieten. Een aan
tal bewoners nam het initiatief voor het
inrichten en verzorgen van een vlinder
tuin. Het is mooi dat de leerlingen van de
Sterrenschool hier een bijdrage aan kun
nen leveren. Tijdens de Nationale Boom
plantdag op 12 maart werd hiermee een
feestelijke start gemaakt door het plan
ten van drie bomen: een hazelaar, een
honingboom en een sierappel. Er was
ook een kist met wormen, die de grond
in mochten. Na afloop limonade en vlin
derkoekjes! Naast de vlindertuin gaat de
school ook starten met ‘eetbare tuinen’,
in samenwerking met Stad en Natuur, De
Schoor en buurtbewoners. Zo ontstaat een
plek voor ontmoeting, ontdekking, werk
en groei en leren we samen respectvol om
te gaan met de omgeving en met voedsel.

Montessorischool Cascade houdt
vorstelijke Koningsspelen
Vrijdag 25 april stond in het teken van
een gezond ontbijt en lekker sportief be
wegen. Montessorischool Cascade deed
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mee aan de landelijke Koningsspelen.
Diverse sportverenigingen verzorgden
deze ochtend workshops voor hen. Zo
konden de kinderen kiezen uit: dans
(dansschool Tendens), turnen en ritmi
sche gymnastiek (Turning Spirit Almere),
karate (Kyokushin Almere) en tafelten
nis (Almeerspin). Voor de kinderen die
wel een rustmomentje konden gebruiken
was er ook een lokaal voor schaken en
hersengymnastiek. Na het koningsont
bijt werd onder leiding van een paar
leerlingen uit groep 8 de Kanga gedanst
bij wijze van startschot. De hele ochtend
waren er blije gezichten te zien.

De Europaschool is pilotschool
‘Kunst is dichterbij dan je denkt’
Jeugdtheatergezelschap Bonte Hond ont
wikkelt momenteel samen met Almeerse
culturele instellingen en vijf pilotscholen
van de Almeerse Scholengroep de door
lopende leerlijn ‘Kunst is dichterbij dan je
denkt’. In de leerlijn reflecteren leerlingen
via theater, dans en beeldende kunst op
de eigen leefomgeving. Kunst en cultuur
uit Almere en Flevoland staan centraal:
de leerlingen maken kennis met beel
dende kunst en architectuur uit de eigen
wijk, theater in de stad en landschaps
kunst en archeologische vindplaatsen
in de provincie. De Europaschool is één
van de pilotscholen. Op dit moment wor
den de lessen gegeven aan de groepen
3 tot en met 6. Volgend schooljaar ko
men daar de overige groepen bij. Voor de
Europaschool, die net als het Arte College
een theaterprofiel heeft, is dit initiatief
een goede manier om het profiel nog
meer gestalte te geven.

De Columbusschool viert lustrum
met sport en spel
Op maandag 17 augustus 2009 opende
de Columbusschool voor het eerst haar
deuren en mocht op die dag 16 leerlin
gen verwelkomen. Bijna vijf jaar later
is de school 400 leerlingen rijker! In de
derde week van mei vierde de school
haar lustrum. Op het programma ston
den sportdagen voor alle groepen, een
dansworkshop met als resultaat een gro
te flashmob, een kookworkshop en het
maken van een schoolkunstwerk onder
leiding van een kunstenaar. Op de don
derdagavond was er een groot feest en op
vrijdag opende burgemeester Annemarie
Jorritsma de nieuwe schoolbibliotheek.

Twee teams van De Droomspiegel
in finale schoolvoetbaltoernooi
De jongens van groep 6B speelden bij
het schoolvoetbaltoernooi zo goed, dat
ze alle teams versloegen en door moch
ten naar de regiofinale, waar ze een
zesde plaats behaalden. Ook de dames
van groep 8 hebben het tot de finale ge
schopt. Coach Donald Ensing: “Het zijn
toppers! En allemaal winnaars in samen
spelen en samen iets bereiken! Volgend
jaar doen we het nog een keer over!” n

Als je van groen houdt:
Groenhorst Event 2014!
Op zaterdag 14 juni vindt op het Groenhorst Almere het Groenhorst Event plaats. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er veel verschillende groene activiteiten in en om de school. Wat denk je van een
insectenhotel bouwen, boomstam zagen, konijnen knuffelen,
braakballen uitpluizen, eten uit de natuur, de victoria-lelie bewonderen, reptielen hanteren of een koeienkeuring bijwonen?
Je leest het al: een actieve en interac
tieve dag voor jong en oud, waarbij je
kennis kunt maken en actief mee kunt
doen met groene activiteiten!
Niet alleen laten mbo-deelnemers van
het Groenhorst Almere zien welke kennis
en vaardigheden zij in huis hebben, ook
krijgen maatschappelijke instellingen en
bedrijven uit de ‘groene’ omgeving de
ruimte om zich te profileren en advies en
voorlichting te geven.
De organisatie van het Groenhorst
Event is in handen van mbo-deelnemers
van de verschillende opleidingen. Zij
werken hiermee aan hun competenties
en bewijzen deze in een zogeheten Proe
ve van Bekwaamheid, wat een onderdeel
is van het afronden van de opleiding.

Hierbij wordt gekeken of de deelnemer
bekwaam is om dit onderdeel van zijn
vak uit te oefenen.
Groenhorst Cup
Een dag voorafgaand aan het Groen
horst Event, op vrijdag 13 juni, vindt de
strijd om de Groenhorst Cup plaats op
Almeersch Hippisch Centrum. Ook dit
evenement wordt georganiseerd door
deelnemers, waarbij alle behaalde winst
aan een goed doel geschonken wordt.
Elke deelnemer kan een officiële dres
suurproef starten en rijdt voor prijzen en
winstpunten. Alleen deelnemers die op
Groenhorst Almere een opleiding vol
gen of hebben gevolgd strijden voor de
Groenhorst Cup.
n

Heliumweg 1, Almere
Telefoon 088 020 5400
www.groenhorstevent.nl
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Groenhorst

Event

Een interactieve dag
voor jong en oud met
leuke groene activiteiten:
Koeien melken
Konijnen knuffelhoek
Fairtrade producten
Eten uit de natuur
Boomstam zagen
Insectenhotel bouwen
Victoria lelie
Duurzame tafelschikkingen
En veel workshops…

Ambassadeur Arte College voor
Edukans op reis naar Kenia
Op 20 februari stapte ik met een groep
van 22 kinderen in het vliegtuig naar Ke
nia. Na acht uur vliegen kwam ik aan in
de hoofdstad, Nairobi. Vervolgens reis
de ik met de jeep verder naar het zuiden
van Kenia. Dit is het woongebied van de
Masaï. De eerste dag ontmoette ik mijn
buddy Lilian. Zij vertelde mij veel over
zichzelf maar ook over het land en de
school. Alle kinderen die ik tegenkwam
waren zo blij en overdonderd dat ik er
was! Dat vond ik heel bijzonder.
Ik heb in Kenia twee scholen bezocht.
De ene school wordt heel goed gesteund
door Edukans en ik kon zien dat de kin
deren daar goed les kregen. De andere
school wordt pas sinds kort gesteund
door Edukans. Dat zag ik meteen toen
ik daar aankwam. De kinderen moesten
schriften, banken, boeken en pennen
met elkaar delen. Ook de kwaliteit van
het onderwijs was veel slechter. Daarom
is het erg belangrijk dat Edukans zo’n
school goed steunt.
Ik geloof dat je met goed onderwijs
de toekomst van veel kinderen mooier
kunt maken. Hoe belangrijk onderwijs is
voor kinderen in landen als Kenia, heb ik
pas echt gevoeld en meegemaakt toen
ik daar was. Ik hoop dat ik dat gevoel
met veel mensen kan delen. Wat ik ook
heb geleerd tijdens deze reis, is dat ik
best wat gelukkiger mag zijn, juist met
de kleine dingen. De mensen die ik heb
ontmoet in Kenia waren zo blij, trots en
dankbaar. Ze hadden heel weinig, maar
deelden echt alles met mij. Ik denk dat
we daar allemaal iets van kunnen leren.
Het Arte College gaat verschillende
acties organiseren waarvan de op
brengst naar Edukans gaat. In de derde
arteweek staat het thema ‘Going Glo
bal’ centraal. We gaan ons met z’n allen
inzetten voor beter onderwijs in Kenia.
Van delen wordt niemand arm.
Faye Mekkelholt (17 jaar) n
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B ab y & ouders

Baby Sensory is wekelijks een uur genieten voor ouder en baby.
In Engeland is het programma razend populair, maar ook in
Nederland groeit de bekendheid. In Almere Poort is dit unieke
programma al ruim een jaar te volgen.

Baby Sensory: een uniek,
zintuigenprikkelend programma
voor ouder en baby in Poort
Uitdagende materialen
Het is zaterdagochtend, negen uur. Voor
mij is het wat vroeg, maar ik begrijp
dat het voor baby’s een fijne tijd is. Het
scheelt dat ik maar vijf minuten hoef te
fietsen. Als ik bij de ingang van het ge
bouw van Child Care ouders met baby’s
zie, weet ik dat ik op de juiste plek ben.
Het zijn ervaren deelnemers, ze leggen me
uit dat je beneden je schoenen uitdoet en
dan op je sokken naar boven gaat. Ik val
een beetje uit de toon omdat ik geen baby
bij me heb, maar Irene Tepper-Hagens,
die het programma geeft, stelt me op mijn
gemak. Ik mag het hele uur meekijken en
kom ogen en oren tekort!

We verzamelen in een centrale ruimte,
waar je zelf koffie en thee mag pakken en
waar je wat kunt kletsen, terwijl de baby’s
zich vermaken met de vele uitdagende
spelmaterialen. Er staat een leuke, lage
speeltafel met houten rails en treintjes en
een groot tweepersoons luchtbed met een
deken en knuffels, waarop je heerlijk met
je baby neer kunt ploffen. Ook zie ik een
tentje met ballen en kussentjes. De groep
van negen uur bestaat uit baby’s tussen
de zeven en vijftien maanden, die voor
een groot deel al kunnen zitten en rollen,
tijgeren of kruipen en een enkeling stapt
al rond. Ik zie ook vaders en stellen die
met z’n tweeën komen.

Als Irene aangeeft dat we compleet zijn
en dat de les gaat beginnen, verplaatsen
we ons naar de ruimte ernaast, waar de
ouder-kind-koppels of trio’s – het zijn er
ongeveer tien – in een kring gaan zitten
op geel met groene matten. Op het kleed
ligt een lichtketting (de lichtjes zitten vei
lig in zo’n doorzichtige tuinslang).
Uitgebalanceerd programma
Irene zingt het welkomstlied en onder
steunt de woorden met plaatjes en geba
ren. ‘Ik houd van de zon, zeg hallo tegen
de maan...’ Voor haar ligt een babypop,
waarmee ze dingen voor kan doen. De
baby’s zijn vertrouwd met de rituelen
en met Irene, een meisje kruipt lekker
bij haar op schoot en gaat met de pop
spelen. Het mag allemaal, Irene gaat ge
woon rustig door met het programma. Ze
deelt glinsterpomponnetjes uit en zingt
een lied over een spinnetje. De ouders
applaudisseren voor de baby’s.
Het thema van vandaag is glinsteren,
lichtjes en tinkels. Irene draagt zelf een
glinsterende ketting en een blouse met
kralen. De activiteiten volgen elkaar snel
op, zodat er in een uur tijd zoveel moge
lijk aangeboden kan worden. Doosjes met
windorgels worden uitgedeeld, en aan de
baby’s rammelaars met belletjes om zelf
vast te houden. Irene legt uit dat baby’s
kleine, hoge geluidjes goed kunnen horen
en onthouden, zelfs al in de baarmoeder.
“Klassieke muziek is goed voor de herse
nen en is rustgevend”.
Sensorisch speelgoed
Bij het volgende onderdeel wordt een
knisperende foliedeken neergelegd en
mogen de baby’s onbreekbare spiegeltjes
vasthouden. Via de foliedeken ontstaat
er nu ook interactie tussen de kinderen.
Irene geeft nog extra tips voor sensorisch
huis-tuin-en-keuken-speelgoed om thuis
te proberen. Scheerschuim, grote kwas
ten, badverf, maïzena en water, bloem.
Er wordt aan jello (gelatinepudding) en
gekookte macaroni geroken en gevoeld,
en ook proeven mag.
Vervolgens maken we nog muziek met
xylofoons – ieder één toon. We wapperen
met een parachute met sterren erop, er
komen ballonnen bij en er speelt muziek
op de achtergrond. Dan is het alweer tijd
voor het afscheidslied: ‘zeg maar dag, tot
ziens’. De baby’s worden geknuffeld en
geprezen en ook de ouders en Irene ver
dienen een schouderklopje.
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Samenwerking met Child Care
Baby Sensory wordt op zaterdagoch
tend gegeven in het gebouw van Child
Care. Marije: “Het is geen toeval dat we
gebruik maken van deze locatie. Het is
een heel prettige ruimte, en ook de visie
van het kinderdagverblijf sluit aan bij
die van Baby Sensory. Child Care heeft
voor hun kinderopvang een montessoribeleid. Bij de grondbeginselen van Maria
Montessori speelt de zintuiglijke waar
neming een grote rol, net als bij Baby
Sensory. Ook wat betreft het bieden van
hoge kwaliteit en rekening houden met
het individuele kind zitten we op één
lijn. Daarom ben ik ontzettend blij met
deze samenwerking”.

Angela Klaassen, verloskundige van ‘De Eerste Stap’ in Almere Poort behoort met
haar dochter tot de vele trouwe, enthousiaste deelnemers bij Baby Sensory.

Vroeg stimuleren
Marije Magito, eigenaar van Baby Sen
sory Almere: “Hoeveel cursussen zijn er
voor ouders en baby’s? We kennen het
babyzwemmen, en als je geluk hebt is er
in jouw buurt ‘muziek op schoot’ of ba
bymassage. Maar dat is het wel zo’n beet
je. En dat terwijl je met een baby zoveel
leuks kunt doen! Wij bemoeien ons niet
met de opvoeding, ouders kunnen dat
heel goed zelf, maar we geven handrei
kingen hoe je met een baby kunt spelen,
hoe je je baby kunt stimuleren en zijn of
haar zintuigen kunt prikkelen.
Baby sensory gebruikt elementen van
‘muziek op schoot’, van babygebaren en
van babymassage. Het is een heel rijk
programma, dat sinds 2002 bestaat en is
ontwikkeld door de Engelse dokter Lin
Day na dertig jaar ervaring in het wer
ken met jonge kinderen. Baby’s zijn heel
nieuwsgierig, ze leren in hun eerste le
vensjaar meer dan op elk ander punt in
hun leven.
We gebruiken vaak simpele materialen,
die je thuis gewoon in de kast hebt staan.
Behalve een uniek programma voor ou
der en baby, waarbij herhaling gecombi
neerd wordt met steeds iets nieuws, is er
ook het sociale element. Ouders ontmoe
ten andere ouders met baby’s in dezelfde
leeftijdsfase en wisselen ervaringen uit”.
Voor ouders en voor leidsters
In Almere Poort geeft Irene al meer dan
een jaar het programma voor ouders

met baby’s van 0-6 maanden en 7-15
maanden. De leeftijdsgroepen zullen nog
verder uitgebreid worden. Er start op
de vrijdag een mini-groep voor ouders
met baby’s van 2-12 weken. En er wordt
gekeken naar mogelijkheden om uit te
breiden met Toddler Sense – een groep
voor dreumesen en peuters. Behalve in
Poort is het programma ook te volgen in
de Kinderkliniek bij het Flevoziekenhuis
in Almere Stad.
Marije geeft tevens les aan leidsters van
kinderdagverblijven. Voor hen is het ver
rijkend om Baby Sensory toe te kunnen
passen in hun werk met jonge kinderen.

Veel plezier
Angela Klaassen, verloskundige van ‘De
Eerste Stap’ in Almere Poort neemt deel
met haar babydochter: “Elke week gaan
wij met veel plezier naar Baby Sensory.
Geweldig om te zien hoe die kleintjes ge
nieten van alle indrukken die ze opdoen
en ontwikkelingen die ze doormaken.
Het is een aanvulling voor onze kinde
ren maar zeker ook voor ons als ouders”.
Opgeven voor een proefles kan altijd,
maar je komt Baby Sensory ook tegen op
de Kindermarkt die meermaals per jaar
gehouden wordt in Stedenwijk (je kunt
je vooraf via de website opgeven voor
een workshop) en op het jaarlijkse Kin
derfeest in het Cascadepark in Almere
Poort, dit jaar op zondag 24 augustus.
redactie n

Zin om mee te gaan doen?
Baby Sensory is het meest
veelzijdige ouder-baby
programma en nu ook in
Almere beschikbaar!
Kijk voor locaties en les
tijden op de website en
meld je aan voor een
proefles.
www.babysensoryalmere.nl
info@babysensoryalmere.nl
Irene: 06 - 41 38 02 32
Marije: 06 - 53 95 30 43
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Aan het ronde plein achter de twee basisscholen in Columbus
kwartier heeft Maurizio Salazar zijn praktijk. In de aangenaam
rustige ruimte met witte muren, waar het daglicht wordt gefilterd door houten jaloezieën, ontvangt hij zijn cliënten.
Maurizio geeft medische shiatsu-behandelingen.

Medische shiatsu: een
weldaad voor je lichaam

Je gaat liggen op een zachte massage
tafel of op een Japanse futon, afhanke
lijk van de klacht. Geen muziekje, geen
wierook, geen boeddha-beelden. Alles is
zo neutraal mogelijk, zodat je makkelijk
je hoofd leeg kunt maken om in de be
handeling op te gaan. Een behandeling
duurt ongeveer een uur. Maurizio werkt
systematisch je hele lichaam af met
kleine duwbewegingen met zijn vingers.
Van je hoofd tot je tenen behandelt hij
zo je linker achterkant, daarna de rechter
en vervolgens draai je je op je rug. Bij
je nek gebruikt hij wat zuivere aman
delolie, verder alleen zijn blote handen,
zonder enige attributen. Shiatsu wordt
ook wel ‘drukpuntmassage’ genoemd,
maar het is tevens een manuele therapie.
Heel effectief
Maurizio: “Shiatsu is een krachtige en
tegelijkertijd zachte manier om de diep
liggende oorzaken van klachten aan te
pakken. Shiatsu behandelt niet alleen
spieren en gewrichten, maar ook het
zenuwstelsel, bloedvaten, lymfeklieren.
Alles staat in verband met elkaar. Shi
atsu helpt blokkades in je lichaam op
te heffen. Dit doet je lichaam zelf! Het
heeft wel tijd nodig, het effect is pas
na een aantal behandelingen optimaal.
Het lichaam leert op een andere manier
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om te gaan met prikkels van buitenaf.
Ik geef mensen ook wel oefeningen en
adviezen mee. Bij een intake-gesprek stel
ik talloze vragen over iemands leefwijze
en bijzonderheden, om een zo compleet
mogelijk beeld te vormen.
Mensen komen vaak met specifieke
pijnklachten, zoals bijvoorbeeld migrai
ne of rugpijn, maar ook met algemenere
klachten, zoals stress en vermoeidheid.
Shiatsu werkt ook preventief, je kunt
het dan zien als een maandelijkse on
derhoudsbeurt. Shiatsu-therapie behoort
tot de complementaire geneeswijzen en
wordt veelal vergoed door de ziektekos
tenverzekering, afhankelijk van je pakket.
Een verwijzing is niet nodig”.
Het beste van twee werelden
Shiatsu is honderd jaar geleden ontwik
keld in Japan door Tokujiro Namikoshi.
In 1912 paste hij het toe op zijn zieke
moeder, en in 1919 noemde hij het
‘shiatsu’ (shi = vinger, atsu = druk). In
1925 opent hij zijn eerste kliniek voor
Shiatsu-therapie. In de jaren ’70 intro
duceerde één van zijn leerlingen het in
Nederland. Shiatsu gebruikt de westerse
kennis van anatomie en fysiologie. Het
combineert het beste van twee werelden.
Maurizio heeft zich na het volgen van
de opleiding tot sportmasseur verder ver
diept in verschillende vormen van behan
delen. Shiatsu sprak hem erg aan en hij
besloot de driejarige opleiding tot shi
atsu-therapeut te volgen. Daarna heeft hij
nog een jaar doorgeleerd om ook zelf les
te kunnen geven bij de Shiatsu Academy.
Hij vindt het fijn om kennis te delen.
Maurizio: “Ik heb altijd veel gesport, ik
doe veel aan hardlopen en yoga. De vol
gende opleiding staat al in de planning,
in november start ik met de opleiding tot

yogadocent. Ik merk dat shiatsu en yoga
elkaar enorm kunnen versterken, met
een positieve uitwerking op het lichaam.
Ik verdiep me graag verder om andere
mensen vervolgens zo goed mogelijk te
kunnen helpen.
Nog een huis bouwen
Hiervoor woonden we in Almere Haven
en daarvoor in Amsterdam. Ons huis
staat te koop, maar dat is alleen omdat we
het bouwproces zó leuk vonden dat we
graag nog eens een huis in Poort willen
bouwen. Ook hier zal een praktijkruim
te worden toegevoegd. Almere Poort is
voor ons ideaal. We waren meteen en
thousiast over de buitenspeelruimte, het
pioniersgevoel, de ligging van de wijk en
de omliggende natuur. Ik ben blij dat ik
met mijn praktijk iets bij kan dragen aan
Poort”.
redactie n

Maurizio Salazar
shiatsu- en massagetherapeut

Medische Shiatsu Praktijk
Marco Poloroute 15
1363 LA Almere Poort
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

Voetengezondheidszorg

YDS start nieuwe
bootcamp-lessen in Poort

Verschillende organisaties zijn
hem al voorgegaan, maar het
lag even stil rond bootcamps
in Poort. Yannick Dijk heeft
er alle vertrouwen in dat zijn
bootcamp-lessen op deze locatie wél een blijvertje zijn.
Yannick: “Poort heeft alle ingrediënten:
mensen die graag willen sporten, een
groot park om dit in te doen... Het is al
leen de kunst om de mensen te motive
ren om te blijven komen. En dat is mijn
taak. Ik geef de lessen zelf, ik zorg voor
afwisseling, ik moedig aan, maar kan
ook een grap maken.
Bootcampen is met een groep van on
geveer vijf tot vijftien mensen een uur
lang intensief buiten trainen, in een park
of op een plein, daarbij gebruik makend
van alles wat je tegenkomt, muurtjes,
banken, paaltjes... Daarnaast maak ik in
mijn lessen ook afwisselend gebruik van
bijvoorbeeld sand bags, power ropes en
kettle bells. Lessen zijn nooit hetzelfde.
Er zit wel een vaste opbouw in. Een trai
ning begint altijd met de warming up en
eindigt met een cooling down. We trai
nen zoveel mogelijk spiergroepen. Er zit
altijd een stukje hardlopen in, interval
training en fitness-oefeningen. Je werkt
tegelijkertijd aan je conditie en spier
kracht. Haast ongemerkt word je ook
nog eens leniger en soepeler.
Het leuke van bootcampen is, dat ie
dereen mee kan doen, het is voor alle

leeftijden en alle niveaus. Dik of dun, het
maakt niet uit. Het is wel belangrijk om
tijdens en na de training voldoende wa
ter te drinken. En zorg ook dat je iets eet
na de training. Ga vooral niet vasten na
dat je zo intensief bezig bent geweest!”
De 29-jarige Yannick komt uit Amster
dam. Hij heeft op hoog niveau geturnd
en volgde de sportklas van het Echnaton
in Almere. Daarna rondde hij de fitvakopleiding af. Twee avonden per week en
op zondagochtend geeft hij bootcamptrainingen in Filmwijk en in Poort, en
daarnaast geeft hij personal training en
small group training. “Wat mijn drive is?
Bezig zijn met mijn passie, sport, en mijn
enthousiasme hiervoor overbrengen op
anderen.”
redactie n

Yannick Dijk Sports
voor personal training,
bootcamp en meer!
06-343 733 24

Met trots opende op
1 april Voetsula, cen
trum voor podothe
rapie, een nieuwe
vestiging in de Poort
kliniek. Vol enthou
siasme zijn we in de
nieuwe praktijk aan het werk gegaan.
Voeten zijn de basis van het menselijk
lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de
plek die we willen. Een probleem in je
voeten kan uitmonden in andere licha
melijke klachten.
De podotherapeut is de specialist in de
voetengezondheidszorg. Wij behandelen
mensen met voetklachten of klachten die
voortvloeien uit het niet goed functione
ren van de voeten. Denk hierbij aan over
belastingsklachten, vermoeidheidsklach
ten, sportblessures en voetproblemen
bij kinderen. Daarnaast kun je natuurlijk
terecht bij Voetsula voor schoenadvies en
het aanmeten van podotherapeutische
zolen of voor teenstukjes.
Er is geen verwijsbriefje nodig voor de
podotherapeut. Zo kun je direct bij de
voetenspecialist terecht. Zodat je snel
kunt beginnen met werken aan je her
stel. De huisarts blijft wel de centrale rol
spelen in de coördinatie van de zorg.
Alle podotherapeuten binnen ons
centrum zijn ingeschreven in het kwa
liteitsregister paramedici en lid van de
Nederlandse Vereniging van Podothe
rapeuten. Podotherapie wordt vergoed
vanuit de aanvullende verzekering.
Femke van Langeveld, podotherapeut n

Voetklachten?
Pijn bij staan of lopen?
Voor het onderzoeken en behandelen
van deze klachten kunt u terecht bij
Voetsula, centrum voor podotherapie.
Neem contact op voor meer informatie.

www.ydsports.nl
www.facebook.com/YDSports
yannickdijksports@gmail.com

Poortkliniek Almere
035-887 15 65
Beneluxlaan 573-579 www.voetsula.nl
1363 BJ Almere Poort info@voetsula.nl
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Qbeauty, een kleinschalige
wellness vlakbij Poort

een beetje, door afvalstoffen uit je li
chaam. Er zijn ook twee massagestoelen
met voetenbad, gezellig naast elkaar. En
de lichaamsmassage en schoonheidsbe
handelingen kunnen eveneens worden
gegeven als duo-behandeling.
Winnaar
In de hal staat een grote prijsbeker. Bij
navraag blijkt dat Qbeauty tijdens de
award-uitreiking van de derde editie van
de Nationale Wellness Verkiezing in fe
bruari dit jaar als landelijke winnaar in
de categorie day- en cityspa’s uit de bus
is gekomen. Zij behaalden in deze cate
gorie de beste combinatie tussen waar
deringscijfers en het aantal stemmen.
Proficiat!

Vaak zijn we er langs gefietst,
het gebouw van Qbeauty tegenover de Gamma, op de
grens van Poort en Literatuurwijk. Nieuwsgierig als we zijn,
maken we een afspraak voor
een dag-arrangement.

Vriendinnendag
Alleen al zo’n vrije dag, midden in de
werkweek, geeft een luxe gevoel. Een
maal binnen worden onze verwachtin
gen overtroffen.
Qbeauty is, behalve een schoonheids
salon, ook een kleinschalige wellness
met allerlei voorzieningen en mogelijke
behandelingen. Maximaal tien gasten
tegelijk genieten van een dagje beauty
en wellness. Die dag zijn we met acht
dames. Zo te zien allemaal vriendinnen,
net als wij. Badjas, slippers en handdoe
ken liggen klaar. We worden hartelijk
ontvangen in het centrale gedeelte, dat
een beetje als een woonkamer is inge
richt. In de hoek staat een bar, waaruit
je zelf allerlei drankjes mag pakken, het
arrangement is inclusief consumpties.
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Duo-behandeling
Het is rustig, we hebben de sauna en de
jacuzzi helemaal voor onszelf. We wil
len zoveel mogelijk dingen proberen,
zoals het stoombad, de suntower, de
collageenbank en de lichttherapiebank.
Het personeel helpt je met plannen, ook
van de uitgebreide gezichtsbehande
ling of lichaamsmassage, als die bij je
arrangement zit. Wij beginnen met het
detox-voetenbad. Het water verkleurt

All inclusive
De lunch vindt gezamenlijk plaats, aan
kleine tafels. Er wordt een lekkere soep
opgediend en er is een rijk buffet van al
lerlei broodjes, beleg en salades. ’s Och
tends is er appelgebak bij de koffie en
’s middags verse ananas en stokbrood
met tapenade. In de binnentuin zijn een
jacuzzi en een swimming spa, en ver
schillende hoeken met ligstoelen.
Echt alles wat je je bij een saunadagje
wenst, en dan bijna privé. Het ziet er heel
verzorgd en smaakvol uit en het perso
neel doet er alles aan om je relax-dag
perfect te maken. “Zal ik even uw rug in
smeren?” Alles is even heerlijk, we voe
len ons helemaal gereinigd, bijgebruind
en ontspannen. We boeken meteen een
volgende verwen-dag!
redactie n
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strand

Op 19 juli 2013 gaven Quérine en Vincent elkaar het ja-woord.
Het was een stralende dag. Gelukkig hadden ze een locatie
gekozen die uitstekend past bij dit weer: Poortdok op het
Almeerderstrand.

Poortdok op Almeerderstrand
als zomerse trouwlocatie
Ze waren al een paar jaar collega’s bij
City Marketing Lelystad, toen ineens de
vonk oversloeg. Een half jaar later trok
Vincent in bij Quérine, in haar appar
tement in Europakwartier. In mei 2013
vroeg hij haar ten huwelijk, tijdens een
romantisch weekend in een kasteel in
Maastricht. De trouwdatum werd 19 juli.
Hoe regel je in twee maanden tijd je per
fecte dag zonder compleet in de stress
te schieten? Querine: “Als event mana
ger is dat een stuk makkelijker. Wanneer
je eenmaal weet wat je wilt, is het een
kwestie van organiseren en produceren.
We zochten een trouwlocatie in de pol
der, waar we beiden zijn opgegroeid. Op

een avond realiseerden we ons dat we het
liefst op het strand wilden trouwen, lek
ker relaxed en met zomerse kleding. Ik
belde Danny van Beijeren van Poortdok,
één van de twee officiële trouwlocaties in
Almere Poort, de andere is HarborHouse.
We legden de datum vast en spraken de
opties door. Vervolgens reserveerde ik de
datum bij de gemeente. Binnen een paar
dagen konden de uitnodigingen de deur
uit!
De ceremonie, de toast, de barbecue
en het feest vonden allemaal plaats bij
Poortdok. De samenwerking met Danny
was heel soepel, we zijn twee keer bij
eengekomen om alles door te spreken
fotografie: www.theproduction.nl

en bij de tweede afspraak overhandigde
ik hem het draaiboek voor de dag. Hij
moest er wel om lachen dat ik het alle
maal zo strak regisseerde. Mijn vriendin
Esther was ceremoniemeester en heeft
op de dag zelf de laatste puntjes op de
i gezet.
We kwamen aan in een cabrio en lie
pen over een roze loper van de dijk naar
het terras van Poortdok. Tijdens de cere
monie, geleid door een leuke, spontane
ambtenaar, zaten we op een steigerhou
ten bank. De jurk had ik online gezien bij
Covers in Utrecht. We stapten de winkel
binnen en de jurk zat als gegoten. Hij is
iets ingenomen aan de onderkant omdat
ik op slippers wilde trouwen. Vincent
had een mooi jasje, hemd en broek van
SuitSupply, mooie sneakers en een po
chet.
Kapster en visagist was Sandra van
Sandra’s Hairlines uit Almere Poort. Zij
knipt mijn haren sinds mijn vierde. Na
mijn verhuizing kwam ik haar weer tegen
bij de Albert Heijn en sindsdien is ze niet
alleen onze kapster, maar ook een goede
vriendin.
Jorinde van Bella Cakes uit Almere
Poort maakte de prachtige taart en cup
cakes. Iedereen vond ze zalig! De bloe
men waren samengesteld door een dame
uit Almere Stad die net voor zichzelf was
begonnen. ’s Avonds was er een DJ uit
Lelystad die goed aan de weg timmert;
Mick Monday. We hadden echt de dag
van ons leven!”
redactie n
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duin

Lefgozers uit Amsterdam
Dit worden de eerste bewoners van DUIN – het spiksplinternieuwe woongebied bij het strand aan het IJmeer. Helga (38)
en Roberto (36) vertrekken straks samen met hun twee kleine
kinderen uit Amsterdam. Op avontuur naar hun nieuwe woning in de duinen.
Last van verhuisstress?

Roberto: “Nee we zijn er helemaal klaar
voor. Straks zitten we in ons huis, één
van de vier die er nu gebouwd zijn”.
Helga: “In Amsterdam hadden we geen
tuin, alleen een balkonnetje. Dus we
moeten nog wel wat shoppen voor het
buitengedeelte. Een barbecue bijvoor
beeld!”
Naar wat voor huis waren jullie op
zoek?

Roberto: “Naar een ruimer huis, iets met
een tuin of buiten en niet te ver van ons
werk en van onze vrienden. We heb
ben gekeken naar bestaande woningen
in Amsterdam-Noord, Wijk aan Zee en
Landsmeer. Nieuwbouw had eigenlijk
niet onze voorkeur”.
Hoe kwam je met DUIN in aanraking?

Helga: “Een collega woonde in Almere
Poort. Zij wees mij op een project dat
‘DUIN’ heette. Dat sprak me meteen aan.
Ik kwam op www.duin.nl terecht en heb
een afspraak gemaakt. Toen ze ons het
gebied lieten zien, was ik meteen ver
kocht”.
Wie van jullie twee was het meest enthousiast?

Helga: “Ik. Ik ben wel een beetje klaar
met de stad. Ik hoef niet meer elk week
end in de kroeg te hangen. Ik heb be
hoefte aan wat meer rust en ruimte, en ik
wilde dichter bij onze ouders in Drenthe
en Emmeloord wonen. Alleen Roberto
was niet meteen overtuigd”.
Wat trok je over de streep?

Roberto: “Het avontuur. En de enorme
ruimte die je daar hebt”.

Misschien ga ik de stad heel erg missen,
misschien helemaal niet. Ik was in Am
sterdam op zoek naar iets wat er niet is.
Meer ruimte, meer buiten, ook voor onze
kinderen”.
Helga: “Nee, ik zie totaal geen beren op
de weg”.
Waar verheug je je het meest op?

Helga: “Dat je de deur open doet en dat
je meteen in de natuur staat. Wist je dat
er ’s ochtends vossen en herten door de
tuin lopen? Geweldig!”
Hoe ga je straks naar je werk?

Helga: “We werken beiden vaak thuis,
maar hebben ook regelmatig meetings in
Amsterdam. De één gaat met onze auto,
de ander kan dan met de trein. Je kunt
het station zien liggen vanuit ons huis”.
Roberto: “Met de tweede parkeerplek
zullen vooral mijn ouders blij zijn als ze
op visite komen”.
Hebben jullie al een school gevonden
voor jullie kinderen?

Roberto: “Ja, er is een ontzettend ruim
scholenaanbod – en... geen wachtlijsten!
We konden dus gewoon terecht op de
school die ons het meeste aansprak, de
Montessori”.
Hoe leg je aan je Amsterdamse vrienden uit waar je straks woont?

Roberto: “Ken je het strand van Mui
derberg? Daar tegenover ligt nog een
strand, en daarachter ligt ons wijkje. Dan
zeggen ze: Dat is toch Almere? Ja, daar
ligt het tegenaan, en daar doen we ook
onze boodschappen, voordat we weer
naar ons duinhuis gaan”.
Helga: “Ik zeg gewoon dat we naar Al
mere verhuizen hoor”.

Voelt het als een grote stap?

Roberto: “Ik ben benieuwd wat het wo
nen buiten Amsterdam met me zal doen.
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Wie hoop je dat je nieuwe buren worden?

Roberto: “Onze vrienden? Dat was altijd
al een droom, om met een aantal gezin
nen een onontgonnen gebied te betrek
ken. Nu zijn wij de pioniers. In septem
ber zijn we vijf jaar getrouwd en geven
we een groot feest. Hopelijk raken ze en
thousiast als ze met eigen ogen zien hoe
we wonen”.
Heb je al een kekke zwemoutfit?

Roberto: “Ja! Een knalrood vintage Adi
das broekje”.
Helga: “Gisteren gekocht. Een bikini met
palmbomen en flamingo’s!”
Volg de ervaringen van Helga en Roberto
op www.duin.nl/verhalen-van-het-duin

“Toen ze ons het
gebied lieten zien,
waren we meteen
verkocht“

Lijkt DUIN jou ook wel wat?
Op 14 juni start de verkoop. We geven
die dag rondleidingen in de proefwo
ningen en beantwoorden al je vragen
over prijzen, planning en opties. Voor
de kinderen zijn er leuke activiteiten
in DUIN geregeld. Als je zin hebt om
te komen kijken, meld je dan aan via
www.duin.nl

Wonen in DUIN
Direct aan het IJmeer, met Almere in
de rug en zicht op Amsterdam, ont
staat een uniek stuk stad in een nieuw
duinlandschap. Dit is DUIN, en je kunt
hier bijzonder mooi wonen. Tussen
duinen tot wel tien meter hoog, vlak
bij bos, strand, de jachthaven en een
levendige boulevard. Ben jij benieuwd
naar DUIN? Kijk op www.duin.nl

“Onze vrienden uit
Amsterdam kunnen
niet wachten om
langs te komen“
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foto: Tribe Company BV

strand

Strandfestival ZAND
vindt dit jaar voor de
zevende keer plaats op
het Almeerderstrand en wel
op vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus.
Het festival biedt ruimte voor 25.000 bezoekers.
Alle voorgaande edities waren uitverkocht.

Strandfestival ZAND: twee volle dagen
genieten met de voeten in het zand
Vrijdagavond
Strandfestival ZAND biedt voor het eerst
een compleet programma op de vrijdag
avond. Tijdens zes kampvuurconcerten
van Nick & Simon, Maaike Ouboter,
Jacqueline Govaert, Laura Jansen, Niels
Geusebroek en VanVelzen krijgen be
zoekers een andere intieme kant van het
festival te zien. Ook zal de capaciteit van
de speciaal aangelegde camping op het
strand fors worden uitgebreid. Bezoekers
kunnen overnachten in festivaltenten
die vooraf door de organisatie worden
geplaatst en nadien door de bezoekers
kunnen worden meegenomen.
Zaterdag
Op de zaterdag zullen optredens plaats
vinden van Guus Meeuwis, VanVelzen,
Racoon, Nielson, The Opposites, Ilse De
Lange, The Originals en Miss Montreal.
In het hoofdpodium wordt weer een
zwembad verwerkt, plekken zijn te win
nen via Facebook. Het terrein zal dit jaar
een verrassend nieuwe indeling krijgen!
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ZAND camping
De kaartverkoop is inmiddels in volle
gang! Wil je Strandfestival ZAND als
tweedaags festival met ook een volledig
muzikaal programma op vrijdag volledig
meemaken en niets missen? Blijf dan een
heel weekend overnachten op het festi
valterrein! Je kunt dit jaar kiezen tussen
twee- en vierpersoons-tenten!
ZAND camping-gasten zijn vrij
dag vanaf 14:00 uur al welkom op de
camping en kunnen dan direct gebruik
maken van de vooraf opgezette tenten.
Vanzelfsprekend zijn alle benodigde fa
ciliteiten zoals douches, toiletten, eeten drinkvoorzieningen aanwezig op de
ZAND camping. Ook zijn er opladers en
kluisjes te huur en er zijn verzorgingsen kampeerartikelen verkrijgbaar bij de
ZAND campingwinkel.
Wil jij je het hele weekend lekker laten
verwennen? Op de camping is op zater
dagochtend en zondagochtend een heer
lijk vers ontbijt te verkrijgen. Ook is er
op de vrijdagavond een BBQ op het fes

tivalterrein, waar camping gasten exclu
sief gebruik van kunnen maken. Geniet
met elkaar van het lekkere BBQ buffet
dat bestaat uit verschillende vleessoor
ten, salades en stokbrood.
Zomers karakter
De presentatie is in handen van Je
roen van Koningsbrugge en Lieke van
Lexmond. Jeroen presenteert het festi
val voor de zesde keer: “Strandfestival
ZAND maakt de laatste jaren een enorme
groei door zonder het gezellige zomerse
karakter te verliezen. Vorig jaar startten
we met de eigen camping op het strand,
nu komt daar een volwaardig program
ma bij door de kampvuurconcerten op
de vrijdagavond”. Lieke: “Zo beleeft de
bezoeker de muziek op het festival van
uit verschillende kanten. Knus rond het
vuur op vrijdag en met de voeten in het
water op zaterdag. Wij kijken er in elk
geval enorm naar uit!”
n
www.strandfestivalzand.nl

C ascadepark

Bewonersparticipatie in het Cascadepark
Het stimuleren en coördineren van zoveel mogelijk betrokkenheid van de bewoners van Poort bij de doorontwikkeling van
het Cascadepark en waar gewenst ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven voor het gebied is het doel van de
nieuwe initiatiefgroep Stichting Cascadepark.
Henk Smeeman, inte
rim voorzitter Stich
ting Cascadepark: “Er
is zowel bij de be
woners als bij de ge
meente behoefte aan
een vorm van ge
organiseerde bewo
nersparticipatie. Dit bleek na overleg met
wethouder Henk Mulder, ambtenaren
van diverse diensten van de gemeente,
betrokken bij de ontwikkeling van Poort,
de gebiedsmanager en een aantal actief
bij het Cascadepark betrokken bewoners.
De gemeente is en blijft daarbij eindver
antwoordelijk voor de ontwikkeling en
exploitatie van het Cascadepark.
De initiatiefgroep wil als een soort
‘zandlopermodel’ fungeren. Het kan
gaan om initiatieven en ideeën vanuit de
gemeente met bewoners te bespreken. Of
hoe ideeën uitgewerkt of uitgevoerd kun
nen worden met of door geïnteresseerde
mensen uit Poort. Maar ook om ideeën
van actieve bewoners(groepen) waar ge
wenst op alle mogelijke – wellicht ook
financiële – manieren te ondersteunen
en te helpen realiseren. Eventueel met
behulp van in- en externe partners.

Het lijkt gewenst hiervoor als rechts
vorm een stichting op te richten: Stich
ting Cascadepark. De huidige leden van
de initiatiefgroep vormen het voorlopige
bestuur. De stichting neemt geen verant
woording over van de opgeheven Ver
eniging Vrienden van het Cascadepark.
De initiatieven die al in uitvoering of
voorbereiding zijn, worden uiteraard
voortgezet en ondersteund.
Met een nieuwe stichting voor het Cas
cadepark wordt het voor de buurtinitia
tieven gemakkelijker om aansluiting bij
elkaar te zoeken. Praktische zaken, zoals
financiële ondersteuning voor projecten
kunnen hierdoor ook gemakkelijker ge
regeld worden”.
Henk Mulder, wet
houder
Duurzame
Ruimtelijke Ontwik
keling: “De groei van
een park gaat niet
vanzelf. Een park
moet ontworpen en
vormgegeven worden
en daarna bijgehouden, gekoesterd en
gebruikt. Vaak ontwerpt een gemeente
of een gerenommeerd bureau een park,
foto: Ons Cascadepark

Koningsdag, 26 april 2014: kleedjesmarkt in het Cascadepark

maar in Almere geloven we dat mensen
zelf het beste weten hoe ze een park wil
len inrichten en gebruiken. Juist hier in
Almere Poort waar bewoners heel vaak
zelf hun huis, straat en wijk vormgeven
werkt dat goed. Wij zijn enorm blij met
alle energie en daadkracht die we zien in
het park. Het rosarium, de playground,
het labyrint, de dierenweide – allemaal
voorbeelden van gezamenlijke actie met
(bijna) tastbaar resultaat.
Het afgelopen jaar heeft zich een nieu
we initiatiefgroep gevormd: een grote
groep betrokken mensen die zich verant
woordelijk voelen voor het Cascadepark.
Zij gaan onder andere aan de slag met
de verdere inrichting van het park. Wij
wensen de nieuwe stichting, alle betrok
ken Poorters en de collega’s van de ge
meente veel succes en plezier bij de ver
dere ontwikkeling van het Cascadepark!”
Mel Zwiers, initiatief
neemster ‘Ons Cas
cadepark’: “Ik woon
nu twee jaar aan het
park in een prachtig
huis. Het uitgestrekte
grasveld voor onze
deur was zo groen, ik
miste iets. Iets om te doen, te beleven te
ervaren, ergens om samen te zijn. Vooral
het samen en mét elkaar doen is mijn
insteek. Door het organiseren van leuke
evenementen en projecten wordt het echt
ons park. Een park van alle Poortenaren.
De tulpenbollen die ONS laten zien zijn
een bekroning op het werk”.

i n f o m ar k t 21 j u n i
Op zaterdag 21 juni presenteren
de initiatiefgroep en de betrokken
medewerkers van de gemeente
Almere zich graag aan de bewoners
van Almere Poort. Bij het Klokhuis
staat dan een tent met een infor
matiemarkt. Van 11.00 tot 14.00
uur kun je hier informatie krijgen
over lopende initiatieven, maar ook
nieuwe ideeën aandragen.
Wij hopen samen met jullie mooie
plannen mogelijk te maken. Mail
je suggesties of vragen naar:
stichtingcascadepark@gmail.com.
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cascadepark
C
ascadepark

Overzicht initiatieven Cascadepark

rosarium
Kom eens kijken in het rosarium!
De rozen staan in bloei en er is
genoeg werk te doen.

Disclaimer
Deze kaart is een uitgave van de gemeente Almere. Alle rechten voor behouden. De gemeente Almere is
zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin kan zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. De gemeente sluit
ten tijde van het verschijnen van deze uitgave niet uit dat er wijzigingen in het openbaar gebied plaatsvinden.
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dierenweide
Straks is het hier een gezellige
drukte. Er komen kippen, geiten,
zwijntjes, pony’s en natuurlijk de
mensen, groot en klein, die de
dierenweide bezoeken.

Randen van het park
In deze delen van het park zor
gen we samen voor leuke beplan
ting en de plannen hiervoor.

sleeheuvel
Laat de sneeuw maar komen deze
winter! De sleeheuvel komt ach
terin het park, bij de playground.

playground
Het buitensporthart van Poort.
Lekker sporten en bewegen op de
sportvelden van de playground.

bouwlocatie
(grijze gebieden)
Informatie: poort.almere.nl

klokhuis
In het Klokhuis is altijd iets te
doen. Kijk voor leuke activiteiten
op kindercasla.nl.

natuurlijk spelen
Hier gaan we de natuur beleven.
Ideeën voor deze natuurlijke
speelplaats? Laat het ons weten.

moestuin en labyrint
Een heerlijke moestuin om eigen
planten te kweken, met een
wandelroute er doorheen.

wenspoort
De wenspoort die eerst bij het
station stond, staat nu bij de
ingang van het labyrint.
POORTNIEUWS I 21

C ascadepark

Het Cascadepark gonst van de activiteit!
In het Cascadepark kun je actief zijn, ontmoeten en ontspannen. In het park worden verschillende activiteiten en projecten
door buurtbewoners en gemeente Almere uitgevoerd. Op de
voorgaande pagina’s vind je een plattegrond en hieronder een
overzicht met toelichting bij de verschillende initiatieven.
Kamers in het Cascadepark

van de bewoners aan het park beperkt.
Heb je ideeën voor leuke beplanting?
Dan maken we samen plannen hiervoor.
Bestaande bomen planten

cASLa neergezet; een groet voor men
sen die naar Poort komen en de mensen
die naar elders gaan. In Parijs, Venetië
en Keulen hangen geliefden hun hang
slotjes aan bruggen als blijk van eeu
wige liefde en trouw. In Almere kan
ieder zijn wensslot aan de Wenspoort
hangen. Nadat de Wenspoort op Valen
tijnsdag 2013 het middelpunt was van
de bekende én de onbekende liefde is
het in de maanden erna in de vergetel
heid geraakt. Kunstenares Mira Tiche
ler merkte dit op en heeft er samen met
KindercASLa en bewoners van Poort
voor gezorgd dat de Wenspoort nu haar
definitieve bestemming heeft gekregen
op het pad naar het moestuin-labyrint
in het Cascadepark.
Natuurlijk spelen

In het Cascadepark loopt de Groene Slin
ger van ongeveer honderd meter breed,
met over de hele lengte van het park ‘ka
mers’. Deze kamers zijn lege ruimtes in
het park binnen de bomenrijen waar door
de buurtbewoners en de gemeente samen
invulling aan gegeven kan worden.
Randen van het park

Mogen we in het gras bollen of bloemen
planten? Wat is er mogelijk in de ran
den van het park? Deze vragen worden
regelmatig gesteld. In bepaalde gebieden
langs het Cascadepad kan in samen
spraak beplanting komen. Er is wel een
aantal spelregels waar je rekening mee
moet houden. De verschillende doorkij
ken moeten behouden blijven om vanaf
de randen van het park zicht te houden
op de open ruimte binnen de kamers.
Ook de hoogte van de beplanting is be
perkt, het is niet de bedoeling dat een
dichte wand met begroeiing het uitzicht
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Het duurt best lang voordat de geplante
bomen in het Cascadepark groot zijn.
Daar komt veel geduld aan te pas. Maar
kunnen er ook grote bomen komen in het
park? Ja, dat kan! De boombasis van het
park is eenduidig. Eén zelfde soort bo
men zorgt voor een monumentale struc
tuur. Binnen de kamers is ruimte voor
andere boomsoorten en grote bomen. El
ders in de stad komen, door bijvoorbeeld
werkzaamheden, bomen vrij. Het zou
fantastisch zijn als die bomen hier in het
Cascadepark een nieuwe plek krijgen.
Laten we kijken hoe en welke bomen we
naar Cascadepark kunnen halen.
Wenspoort

De Wenspoort is ter gelegenheid van de
opening van het station door Kinder-

Klimmen, klauteren, sluipen, onderzoe
ken, verzamelen en vooral genieten van
de natuur. Samen bouwen aan een plek
met talloze mogelijkheden voor natuur
lijk en avontuurlijk spelen en leren. Op
deze plek kan dat. Met jou, als bewoner,
en Stad en Natuur als onze partner, heb
ben we een goede basis om na te denken
over hoe we dat gaan doen. Wil je mee
denken over deze leuke plek in het park?
Laat het ons weten. Dan gaan we samen
om tafel om plannen te maken voor een
natuurlijke speelplaats. Het leuke is dat
we niet meteen groots uit hoeven te pak
ken. Maar vooral klein kunnen begin
nen. Een hut van wilgentenen, liggende
boomstammetjes of geurende bloemen
zijn al een begin en zal als ‘spin off’
werken voor meer activiteiten of speel
elementen. Bij het inrichten van deze
natuurspeelplaats speelt veiligheid na
tuurlijk een rol en we houden dan ook
rekening met de regels die gelden voor
veiligheid in de openbare ruimte.

Moestuin en labyrint

Langzaamaan ontstaat hier een tuin bin
nen het park. Haag en hek beschermen
de tuin tegen vraatzucht van konijnen
en vernieling. In de tuin kan iedere om
wonende eigen planten kweken, er staat
een waterpomp en gereedschap ligt in de
container op de parkeerplaats. Meestal
wordt door vrijwilligers onderhoud ge
daan op zaterdagochtend om tien uur, je
bent hierbij van harte welkom. De wan
delroute door de tuin is naar voorbeeld
van een labyrint in de kathedraal van
Chartres. De kosten voor de aanleg van
de tuin zijn betaald door woningbouw
vereniging Ymere, de pomp is betaald
door het Waterschap. Het werk wordt
gedaan door vrijwilligers met bijzondere
hulp van Pieter en Klazien ter Veen.
Dierenweide

Facebook Ons Cascadepark
‘Ons Cascadepark’ is een informatie- en
ideeënplatform over het Cascadepark.
Opgezet door en voor buurtbewoners die
leuke activiteiten in het park organiseren
en ideeën tot uitvoer willen brengen. Via
Facebook blijf je op de hoogte van alle
dingen die er in het park gebeuren, zoals
de aanleg van de playground, maar ook
als er bijvoorbeeld een brug is afgeslo
ten. Ons Cascadepark organiseert veel
kleinschalige evenementen en projecten
in het park, zoals de lampionnen-optocht
met Sint Maarten, een kerstboom in het
park en boomplantdag. Hieronder vind
je nog drie voorbeelden.

bels voor de waaghalzen en voor de voor
zichtige sleeër bieden de kleinere hoogtes
ook een fantastisch sneeuwspektakel. In
de winter van 2014-2015 zijn we er klaar
voor; laat de sneeuw dan maar komen!
Rosarium

Bloembollen en voorjaarsbloemen

Een park dat in het voorjaar begint met
bloei en kleur, dat wilde een aantal om
wonenden graag. In het najaar van 2012
hebben zij rode en gele tulpen gepoot op
verschillende mooie plekken in het park.
In het afgelopen najaar zijn daar nog
eens sneeuwklokjes, anemonen en hya
cinten aan toegevoegd. Dit najaar komen
er nog meer bloembollen bij. Zo wordt
wandelen in het park steeds mooier.

In januari kwamen een paar duizend ro
zenstruiken beschikbaar nadat een kwe
kerij in Almere Buiten failliet was ge
gaan. Een groep bewoners is met man en
macht aan de slag gegaan om de rozen
een tweede leven te geven in het park.
De gemeente omarmde dit spontane ini
tiatief door de grond plantklaar te ma
ken en zandpaden aan te leggen. Nu, vier
maanden later, staan alle struiken vol in
het blad en verschijnen de eerste rozen.
Komend jaar wordt het pad verhard en
komen er banken. Er worden delen inge
zaaid met zonnebloemen en maïs, er is
ruimte voor kunst en misschien nog wel
een speeltoestel. Natuurlijk is alle hulp
welkom. Trek wat onkruid uit de grond
of struin gewoon eens rond.
Playground
Sla gauw de pagina om voor alle infor
matie over Playground Poort!

Sleeheuvel
Graag tot ziens in het Cascadepark!
De dierenweide is transparant en krijgt
een oppervlakte van ongeveer 3000 m2
en heeft straks leuke kleine dieren, zo
als kippen, geiten, zwijntjes en pony’s.
Tussen de dierenvelden lopen paden.
Er komen volwassen bomen, landelijke,
houten hekwerken, her en der verspreid
tuinen en wellicht een kleine theetuin.
Kinderen brengen we hierdoor dichter bij
de natuur. De dierenweide verbindt, ook
als het gaat om onderwijs, het bij elkaar
brengen van jong en oud. De dieren
weide wordt ingericht achter de BSO van
Kinder Centrum Almere. Dit jaar worden
de plannen voor de dierenweide verder
uitgewerkt.

Gemeente Almere &
Stichting Cascadepark n

I d e e ë n e n v rag e n
Heb je ideeën voor het Cascadepark

Afgelopen najaar vroegen 300 kinderen
uit Poort met een tekeningenactie een
sleeheuvel aan de gemeente. Deze komt er
nu, bij de playground! Bovenop de slee
heuvel heb je prachtig uitzicht over de
playground en natuurlijk de rest van het
park. Er is een super-‘glijbaan’ met hob

of vragen? Stuur dan een e-mail naar
stichtingcascadepark@gmail.com
of info@almere.nl. Neem ook eens
een kijkje op de Facebook-pagina
van Ons Cascadepark.
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sportbedri j f almere

Playground Poort, het
buitensporthart van Poort
Na schooltijd en in het weekend met je vriendjes en vriendinnetjes veilig sporten en spelen in de wijk? Na je werk nog een
balletje slaan vlak bij huis? Met vrienden in het weekend frisbeeën op een poepvrij veld? Nog een rondje lopen op de 100
meter baan? Of kijken naar een openluchtvoorstelling?
omwonenden aan het tekenen en plannen
aan het maken. Wij kijken uit naar het
moment dat de playground volop in ge
bruik is, waar jong en oud kunnen sporten
en er superveel activiteiten plaatsvinden!”

Ontmoetingsplek
De playground wordt een centrale ont
moetingsplek van Poort. Marleen San
derse, tot voor kort gebiedsmanager van
Poort: “Fantastisch dat de playground nu
echt aangelegd wordt. We zijn al lang met
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Werkgroep Sport
Omwonenden zijn betrokken geweest in
de voorbereidingen. Willem Totté van
de werkgroep Sport vertelt: “Er is aan
vankelijk lang gesoebat over de precieze
locatie van de playground, maar vanaf
het moment dat daar een knoop over
was doorgehakt is het project echt in de
versnelling gekomen. De realisatie is in

Werkzaamheden
Op de plek waar de playground komt,
wordt grond afgegraven om de vel
den aan te leggen. De aanleg van de
playground neemt zo’n vijf maanden in
beslag. In die tijd wordt alles gedaan een
veilige situatie rondom de bouwwerken
te garanderen. De playground wordt op
dit moment aangelegd en straks onder
houden in opdracht van de gemeente
Almere.
In het najaar wordt de playground
feestelijk geopend. Tot dan!
Sportbedrijf Almere n

straat

Het kan straks allemaal in Poort! Dit na
jaar wordt de playground in het Cascade
park in Almere Poort geopend. Daar kan
straks iedereen naar hartenlust bewegen,
op het voetbal-, basketbal-, tennis- en
multifunctioneel veld. Een kleine atle
tiekbaan maakt het geheel af. Ook aan de
allerkleinsten is gedacht met een speel
tuintje, en mensen met een beperking
kunnen alle delen van de playground
goed bereiken en er gebruik van maken.
Wil je even willen uitrusten of kijken
naar de sporters, dan kun je plaatsnemen
op de tribune aan de kopse kant van de
playground. Hier kunnen ook kleinscha
lige openluchtvoorstellingen gegeven
worden. De helling aan de achterkant
van de tribune kun je in de winter als
er sneeuw ligt, uitstekend gebruiken
als sleeheuvel. Op het veld langs het
spoor zijn de voorbereidingen voor de
playground al begonnen.

Voor iedereen
De playground is voor iedereen toegan
kelijk. Scholen en andere organisaties
kunnen er gebruik van maken en je kunt
ook zelf activiteiten organiseren voor de
playground. Daarbij kun je eventueel de
hulp inroepen van de buurtsportcoach.
Bij een playground hoort natuurlijk
sportief gedrag. Daarom komen er op
de playground borden met sportieve ge
dragsregels.
De playground in Poort is de vierde
playground in Almere. Ook in Steden
wijk, Haven en Buiten is een playground.
Sport en bewegen dichtbij huis is één
van de speerpunten van het gemeen
telijk sportbeleid en daar passen de
playgrounds prima in.

Achilles

De werkzaamheden zijn al volop in gang

Buurtsportcoach
De buurtsportcoach van Poort, Hans
Melgers van De Schoor, is razend en
thousiast: “De playground geeft mij een
mooie uitvalsbasis om sport- en beweeg
activiteiten in Poort te organiseren. Dat
doe ik nu al, samen met allerlei partners
in de sportzaal van Buurtcentrum Ame
rika en op de schoolpleinen, maar straks
komt de playground met al zijn moge
lijkheden erbij”.

samenspraak met de werkgroep Sport
heel snel en voortvarend opgepakt door
het Sportbedrijf en het gebiedsmanage
ment van Almere Poort. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de playground een in
spirerende ontmoetingsplek wordt in het
Cascadepark”.

Voetbal

Tennis

Atletiek

Basketbal

Europakwartier

Multifunctioneel
veld

Hans Melgers is buurtsportcoach van De Schoor voor
Almere Poort. Hij vormt de schakel tussen vraag en aanbod
voor het gehele sportaanbod in het stadsdeel. Hij is razend
enthousiast over de playground: een prachtige uitvalsbasis!

AGENDA
Zaterdag 7 juni
& zondag 8 juni
World League volleybal heren
Nederland - Portugal
15.00 uur
www.volleybal.nl/volleybal/oranje
Zondag 22 juni
Twirl wedstrijd NTSB
09.00 - 18.00 uur
www.ntsb.nl

Hans en Stefan leiden een bootcamp-sessie voor kinderen in het Cascadepark

Koppelaar
Hans: “Mijn functie kun je het beste om
schrijven als ‘koppelaar’. Ik noem een
paar voorbeelden. Een groepje dames
komt vragen of er in het buurtcentrum
zumba-lessen kunnen komen in de och
tend. Ik weet hiervoor de juiste instructri
ce te vinden en regel dat het low-budget
kan. Inmiddels zijn er twee drukbezochte
lessen op woensdagochtend en komt er
ook een avond bij.
Er kwam iemand bij me die aangaf dat
hij graag lessen basketbal zou willen ge
ven. Ik ging aan de slag om de sportzaal
te reserveren en een groep kinderen te
organiseren die graag willen leren bas
ketballen. De kinderen én hun ouders
zijn zo enthousiast, dat er nu ook ou
ders komen helpen bij de lessen. Op deze
manier willen we ook peuter- en kleu
tergym op gaan zetten, met hulpouders
en vrijwilligers, zodat we in een circuit
kunnen sporten.

Nationale Sportweek
Dit jaar heb ik Almere Poort bij de Na
tionale Sportweek op de kaart gezet. In
wat voor een aantal scholen de eerste
week van de meivakantie was, was er
een uitgebreid programma voor kinderen
én volwassenen. Je kon clinics van een
uur kiezen, en zoveel achter elkaar als je
wilde. De opkomst was groot, ontzettend
leuk om te zien hoe enthousiast ieder
een was. Volgend jaar weer, en dan op
de playground!”

Kennismaken met sporten
Kinderen wil ik graag kennis laten ma
ken met allerlei sporten. Op een gegeven
moment kunnen zij er dan voor kiezen
om in clubverband een sport te gaan
doen die goed bij ze past. Ik wil ‘de sport
van de maand’ introduceren.
Sportverenigingen zullen gastlessen
komen geven. Dit kan de volleybalver
eniging zijn, maar ook de zeilschool –
met zeillessen op het droge, in de sport
zaal. Of de rugbyclub. Je kunt het zo gek
niet bedenken.

Zomervakantie-activiteiten
We moeten het deze zomervakantie nog
even zonder de playground doen, maar
dat heeft ons er niet van weerhouden
om een leuk, gevarieerd programma op
te zetten met activiteiten”. Kinderen tot
en met twaalf jaar kunnen gedurende zes
weken drie à vier dagen per week van
11.00 tot 14.00 uur terecht op wisselende
locaties in Poort. Het programma is te
vinden op www.spoortief.nl.

Playground
Als buurtsportcoach wordt Hans het ge
zicht van de playground. “Ik zal er vijf
dagen per week zijn. Als mensen ideeën
hebben, iets willen organiseren op spor
tief gebied, kan ik helpen dit op poten
te zetten. Er is veel mogelijk. Van voet
balwedstrijdjes voor verschillende leef
tijdsgroepen tot een complete zeskamp.
Maak er vooral gebruik van!

Zaterdag 5 juli
Streetbasketball
09.00 - 18.00 uur
events.krajicek.nl/
over-het-basketbal-toernooi
Maandag 14 juli
t/m donderdag 17 juli
International Youth Games
09.00 - 17.00 uur
www.youthgames.nl
Woensdag 17 september
& donderdag 18 september
Zakenfestival
09.00 - 18.00 uur
www.zakenfestivalalmere.nl
Zaterdag 20 september
Brazilaans Jiu Jitsu Flevo Open
10.00 - 18.00 uur
www.bjjflevo-open.com
Maandag 7 oktober
t/m zondag 12 oktober
Dutch Open badminton
hele dag
www.dutchopen.nl

Kijk voor de volledige agenda op:
http://sportbedrijf.almere.nl
Sportbedrijf Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere Poort
036 - 5 458 458
topsportcentrum@almere.nl

redactie n
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zorgscala

Naast de uitgang van de Poortkliniek prijkt een ranke feedbackzuil. Het is de bedoeling dat je na een bezoek aan de huisarts
of een andere zorgaanbieder in de kliniek, anoniem je mening
hierover geeft door het aanklikken van smileys. Je antwoord
toelichten is mogelijk via een tekstbox. Het kost 15 seconden
van je tijd, maar het levert nuttige informatie op.

Feedback-zuil Poortkliniek:
noviteit in de zorg
Alweer een onderzoek
We worden overspoeld met klanttevre
denheidsonderzoeken: na een onder
houdsbeurt van je auto, bezoek aan een
bank, hotel of restaurant. Zelfs bij je
huisarts ben je niet gevrijwaard van dit
soort enquêtes. Veel vragen, onmogelijke
antwoorden. Tijd en ergernis.
En toch is het ons veel waard je me
ning te horen en te kennen. Alleen dan
kunnen we de zorg aanpassen aan je
behoeften en de kwaliteit verbeteren.
Poortkliniek heeft een noviteit in de
zorg: real time meting van jouw tevre
denheid.
Verse emotie
De oplettende bezoeker aan de Poortkli
niek heeft hem vast al gezien: de hi-tech
zuil nabij de uitgang. Deze zuil nodigt je
uit om in 15 seconden je tevredenheid te
scoren. Of je nu blij bent met de adviezen
van de zorgverlener of stampvoetend de
spreekkamer verlaat, wij dagen je uit om
dit in luttele seconden aan ons te melden.
Deze ‘verse’ emotie is ongecensureerd
en geeft ons een beeld over de aan jou

Naast de uitgang van de Poortkliniek
prijkt een feedback-zuil die je uitnodigt
om in luttele 15 seconden je tevredenheid te scoren.
De beoordeling van
huisartsen gedurende
één maand
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geleverde zorg. Op deze wijze kunnen we
de zorgverleners feedback geven, knel
punten oplossen en de zorg optimalise
ren.
Compleet beeld
Wij krijgen hiermee een compleet en
continu beeld van de beleving van de
patiënt. Met de verkregen informatie
worden onder andere de wachttijden
gereduceerd en de bejegening en infor
matieverstrekking verbeterd. Door het
vastleggen van de ‘stem van de patiënt’
wordt inzicht verkregen in wat patiën
ten écht belangrijk vinden. Hiermee heb
ben wij een krachtig instrument om de
dienstverlening aan de patiënt te verbe
teren.
Direct actie
Ook na afloop van een telefoongesprek
wordt je gevraagd in 15 seconden je me
ning over het zojuist afgesloten gesprek
te geven. Ook kan vrije tekst worden in
gesproken.
De ingetoetste of ingesproken menin
gen zijn binnen een paar tellen zichtbaar
op een dashboard op het web, vanzelf
sprekend volstrekt anoniem. Bij een
slechte telefonische score krijgt onze
communicatie-manager per direct een
e-mail en kan zij onmiddellijk actie on
dernemen.
Geloof ons: wij kijken uit naar je me
ning, jouw mening telt!
Poortkliniek n

vri j e ti j d

Doewoensdagen in de Pampushout,
stadsbos vol uitdagingen bij Poort
Ravotten in de natuur, leuke tekening maken voor oma, nieuwe
spellen leren, de Flevo Piraten Route ontdekken, dansen in het
Kastanjehof of trommelen op vaten. Dat kan elke woensdag
tot en met september van 14.00 tot 16.30 uur in de Pampushout, het stadsbos vol uitdagingen van Het Flevo-landschap.
De achtertuin van Poort.

tekst en uitleg over wat je allemaal in
het bos kunt doen. En als je wilt, kan dat
onder het genot van een kop koffie of
thee en een broodje. Kom gerust langs.
Je vindt de Boskantine op de kruising
van het Van Wagtendonkpad en de Bot
terweg. Alvast een tip: de oeverzwaluw
wand ligt op een steenworp afstand en je
kunt hier heerlijk fietsen”.
Het Flevo-landschap n

bomenlaan

grasland en ligweiden

speel- en picknickweiden
water

rietland

wandelpad
fietspad

ruiterpad
autoweg
busbaan

locatie scheepswrak

mogelijke locatie horeca

!

met Gerard Poot van 16.00 tot 16.30 uur
een voorstelling. Locatietheater op een
unieke locatie bij Poort, het Kastanjehof
aan het Van Wagtendonkpad”.
Stadsbos
Het Flevo-landschap is al enkele jaren
aan de slag om het (merendeels) popu
lierenbos om te vormen tot een stadsbos.
Lekker op de fiets of wandelen door de
Pampushout en dan even een praatje
maken bij de Boskantine. Het kan elke
zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur. “We geven informatie over de wan
delingen, maar horen ook graag wat
Pam
push van de bezoekers om het
ideeën zijn
aven
weg
stadsbos de komende jaren nog aantrek
kelijker te maken”, zegt Petra Beldman
die de Boskantine runt. “We hebben fol
dermateriaal, maar ik geef ook graag

aandachtspunt recreatieve en
ecologische passage

Doewoensdagen
in de Pampushout!
Stadsbos vol uitdagingen!

“We hebben samen met Kleurincul
tuur.com en Talent in Opleiding actieve
woensdagmiddagen voor ogen”, zegt Pe
tra Beldman die dit namens Het Flevolandschap organiseert. “Kinderen en vol
wassenen zijn elke woensdag welkom.
Voor slechts drie euro per keer kun je een
schilderij maken onder leiding van een
kunstenaar of sporten onder begeleiding
van een instructeur. Vorig jaar zijn we
begonnen en kregen positieve reacties.
Lekker energie opdoen of kwijtraken in
de natuur, na school of tijdens de bui
Legenda
tenschoolse
opvang leuk om met de kin
deren naartoe te gaan. Of gewoon, om
even iets anders te doen als volwassene”.
Elke woensdag is er iets anders te doen.
“We sluiten de eerste en derde woensdag
af met interactief muziektheater. Kinde
ren en volwassenen verzorgen samen

Na school of in de zomervakantie kun
je op woensdagmiddag terecht in de
Pampushout. Samen met Talent in
Opleiding en Kleurincultuur.com
kun je leuke dingen doen op:
1e woensdag: Kunstbus
(schilderen, tekenen, trommelen)
2e woensdag: Sport en spel
(actief in de natuur)
3e woensdag: Kunstbus
(schilderen, tekenen, dansen)
4e woensdag: Kidsexpeditie
(ontdek de Pampushout)
Je bent welkom in de maanden
juni, juli, augustus en september!
Locatie: Kastanjehof
(langs Van Wagtendonkpad)
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Kosten: € 3,00 per kind
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Kom je met je klas of BSO?
Meld je even van te voren aan!
Aanmelden en meer info:
pampushout@flevolandschap.nl
www.flevolandschap.nl/pampushout
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Electric Freeway van Almere
naar Amsterdam Zuidoost

Toen Ilse de Beer in maart werd gebeld, had zij al helemaal
niet meer gedacht aan de testrit van afgelopen herfst op een
e‑scooter en de bijbehorende blogwedstrijd ter promotie van
de Electric Freeway. Des te groter was de verrassing, toen zij
winnaar bleek te zijn van een heuse e-scooter!
In het najaar organiseerde de Electric
Freeway een actie met de naam ‘Waar
is de e-scooter?’. Bedrijven op het traject
Almere-Amsterdam konden met deze
actie meedoen. Een elektrische Nimotoscooter rouleerde telkens voor een week
bij de deelnemende bedrijven. Medewer
kers konden een werkdag heen en weer
over de Electric Freeway met deze scoo
ter om te ervaren hoe deze wijze van
vervoer door het polderlandschap bevalt.
Als tegenprestatie konden zij een blog
schrijven. Degene met het interessant
ste blog kwam in aanmerking voor de
hoofdprijs: een elektrische scooter.
De actie was een initiatief van ANWB
en Forenzo, om het gebruik van elek
trische scooters door forenzen op het
traject Almere-Amsterdam Zuidoost te
promoten.
Ilse de Beer, de gelukkige winnaar,
woont met haar gezin in Almere Poort,
Columbuskwartier, en werkt zo’n drie
dagen per week als researchanalist op de
afdeling medische microbiologie in het
Academisch Medisch Centrum (AMC).
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Ilse: “Toen we van Filmwijk naar Poort
waren verhuisd, scheelde de reistijd naar
mijn werk al enorm. Maar tijdens de spits
sta je toch flink in de file, en met de bus
ben je ook nog wel een uur onderweg. Ik
vond het dus leuk om de e-scooter eens
uit te testen. Op 28 oktober, de dag dat
ik zou gaan testen, bleek het echter heel
slecht weer te worden, het zou gaan re
genen en stormen – code rood. Dus be
halve dat ik moest wennen aan het scoo
terrijden en de weg moest zoeken, lagen
er ook afgewaaide boomtakken over het
fietspad. Een extreme situatie, waardoor
ik natuurlijk wél iets te vertellen had in
mijn blog. Waarschijnlijk heeft dat de
doorslag gegeven! Overigens hebben
mijn collega’s die op dat moment in de
auto of het openbaar vervoer zaten, er
alleen maar langer over gedaan om thuis
te komen met dat noodweer.
Onder normale weersomstandigheden
doe ik zo’n drie kwartier tot vijftig mi
nuten over de rit. En ik kom helemaal
relaxed aan op mijn werk. Je rijdt door
weilanden, langs de molen, de woonbo

ten bij Weesp en langs de Gaasperplas.
Het is zo’n andere wereld, de file en alle
hektiek bestaan op dat moment niet.
In de garage en fietsenstalling voor het
personeel bij het AMC zijn voldoende
oplaadpunten voor e-bikes, e-scooters
en elektrische auto’s. Als er te weinig
zijn, kunnen we dat melden en worden
er nog meer bij gemaakt.
De e-scooter die ik heb gewonnen, is
een stoer ding, maar niet zo’n zware, wat
het makkelijk maakt om hem bijvoor
beeld de fietsenstalling in te duwen. En
hij gaat niet harder dan 25 kilometer per
uur, dus ik mag, nee, moet, ermee op het
fietspad rijden. Met een blauw kenteken
is het officieel een snorfiets. Hij is heel
stil, je kunt gewoon een gesprek voeren
als er iemand naast je rijdt. Maar bij het
inhalen kan het gevaarlijk zijn als men
je niet hoort aankomen. De toeter is vrij
hard, dus ik ga dan maar zingen!
Behalve dat de e-scooter stil en milieu
vriendelijk is, kost het me ook geen ben
zine. Doordat wij zonnepanelen op het
dak van ons huis hebben, halen we de
kosten van het opladen er makkelijk uit.
Zo rijd ik dus echt energieneutraal.
Je zou denken dat de e-scooter een
mooi-weer-alternatief is voor de auto.
Maar juist bij regen nemen de files dras
tisch toe. Ga ik twee uur in de file staan
of trek ik een regenpak aan en scooter ik
fluitend naar mijn werk?”
redactie n

Probeer!
Werk je richting Amsterdam en zou je
voor woon-werkverkeer een keer een
e-scooter willen uitproberen? Dat kan!
Bij Electric Freeway-dealer e-Scooters
Almere staat een mooie Nimoto scoo
ter klaar. Liever een e-bike? Dan kun je
terecht bij Bike Totaal Schulting.

Profiteer!
Wie nu een e-scooter of e-bike voor
woon-werkverkeer aanschaft, kan pro
fiteren van grote voordelen:
• 5 200,- cashback-korting
• gratis verzekering
• gratis ANWB pechservice op het traject
• diverse dealer- en merkenkortingen
De voordelen stapelen zich tot wel
5 900,- op.
Kijk voor de spelregels, Electric Free
way-dealers, vouchers en meer infor
matie op www.electricfreeway.nl

ondernemen

Jaarlijks reikt Allebedrijvenin de Bedrijven Awards uit aan bedrijven die door klanten op de website www.allebedrijvenin.nl
positief beoordeeld zijn. Dit jaar zijn van de 30.000 deelnemers
128 bedrijven beloond met een Award. Onder hen het jonge
bedrijf Computerdoc, gevestigd aan de Hogekant in Almere
Poort, dit zelfs voor het tweede achtereenvolgende jaar.

Computerdoc uit Poort wint
tweemaal Bedrijven Award

links: Eelco Hofstee, rechts: Rowan Klaiber en op de poster: Bart Roozeboom

Goed bezig
Ik spreek Eelco Hofstee en Rowan Klai
ber. Zij zijn best trots op de prijs. Natuur
lijk vragen ze zelf aan de klanten om de
beoordeling op www.allebedrijvenin.nl
in te vullen, maar de positieve beoorde
lingen geven aan dat ze goed bezig zijn.
Eelco: “Het bedrijf is in 2002 opge
richt door een informatica-student. Vijf
jaar later hebben Bart Roozeboom en
ik dit voor een symbolisch bedrag van
hem overgenomen omdat hij het te druk
kreeg. We zijn met z’n tweeën vanaf huis
begonnen. Sinds drie jaar huren we een
bescheiden ruimte aan de Argonweg, bo
ven Bike Care Plus. Een jaar terug kregen
we het zo druk dat we via payrolling met
oproepkrachten zijn gaan werken. Mo
menteel zijn we met vier man.
Sterk team
We gaan goed met elkaar om, zeker eens
per week zitten we om de tafel en ma

ken daarbij gebruik van onze favoriete
eetgelegenheden in Poort. De rest van de
week zijn we allemaal apart van elkaar
druk bezig, vaak op locatie van de klant.
Het is dus belangrijk om een moment in
te plannen voor overleg, en plezier. We
hebben ook geïnvesteerd in een goed
espresso-apparaat voor op kantoor.
Rowan is bij ons begonnen als interim
accountmanager, maar hij doet het zo
goed dat hij inmiddels in vaste dienst bij
ons werkt. We hebben veel van elkaar ge
leerd. Al doe je je werk nog zo goed, als
de boekhouding en de marketing van je
bedrijf achterlopen, straal je dat uit. Door
Rowan hebben we wat dat betreft een in
haalslag gemaakt. Ondertussen kijkt hij
bij ons de kneepjes van het vak af.
Groot en klein
Van onze klanten is ongeveer de helft za
kelijk en de andere helft particulier. We
kunnen grote klussen aan, maar gaan

ook kleine niet uit de weg. Soms moet
er bij een bedrijf een compleet nieuw sy
steem geïnstalleerd worden. Een andere
keer belt een mijnheer dat hij graag zou
willen Skypen met zijn kleinkinderen in
het buitenland, maar niet weet hoe.
Wij installeren en repareren PC’s, zo
wel hardware- als softwarematig. Het
maakt niet uit welk besturingssysteem
erop staat, Windows, Linux of Mac/OS.
Daarnaast houden we ons bezig met te
lefonie via internet, Voip genaamd.
Vaak wordt het belang van het maken
van goede backups en goede anti-virussoftware onderschat, ook hierbij kunnen
wij van dienst zijn.
Randapparatuur
En denk eens aan alle randapparatuur,
het synchroniseren van informatie. Eén
persoon heeft vaak al een laptop, een
tablet, een smartphone, een ipod en een
digitale camera. Maar om alles optimaal
samen te laten werken, kan best frustra
ties opleveren. Voor ons is het een uitda
ging, wij doen ons werk met plezier.
We werken hoofdzakelijk in de regio,
dus Almere, Amsterdam, ’t Gooi. Soms
kunnen we een probleem op afstand op
lossen, maar anders komen we zonder
voorrijkosten langs met één van onze
kekke auto’s. Iedere klant wordt gekop
peld aan een vaste medewerker, maar we
zijn ook uitwisselbaar als het nodig is.
Voor elk computerprobleem vinden wij
een oplossing. We noemen onszelf niet
voor niets computerdokters!”
redactie n

computerservice
voor thuis en kantoor

Argonweg 75
1362 AD Almere Poort
036 711 10 11
www.computerdoc.nl
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verkeer

Omleidingen en overlast
De gemeente Almere heeft duidelijke
voorwaarden in het contract met de aan
nemer opgenomen over werktijden. De
aannemer kan alleen aan het werk op
werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur.
Verder proberen we jou als bewoner en
weggebruiker zo snel en duidelijk mo
gelijk te informeren over de afsluitingen
van kruisingen.
Planning en fasering
De aannemer is bijna bekend en dan kun
nen snel daarna de werkzaamheden be
ginnen. De aannemer maakt een precieze
planning, die we op internet zetten. We
doen de werkzaamheden in fases. Op het
kaartje zie je de verschillende fases. Deze
fasering is afgestemd met Connexxion
opdat het busverkeer zo min mogelijk
hinder heeft. Met beperkte omleidingen
kunnen de bussen gewoon blijven rijden.
De aannemer mag zelf de volgorde van
de fases bepalen. Wanneer de aannemer
de volgorde bepaald heeft, laten wij dat
weten via de website en op Twitter.
Wat doen we nog meer?
Naast het opnieuw asfalteren van de bus
baan doen we nog meer werkzaamheden,
bij verkeerslichten en busbaankruisingen
en aan bushaltes.

Bij elk oversteekpunt met de busbaan
worden verkeerslichten geplaatst

Verkeerslichten
Bij elk oversteekpunt met de busbaan
plaatsen we verkeerslichten. Hiervoor
leggen we kabels en brengen detectielus
sen voor de bus aan. Dit doen we doorde
weeks. De bus blijft dan over de busbaan
rijden en rijdt om de werkzaamheden
heen.
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Vóór de bushalte komt beton in plaats van asfalt. Beton is beter bestand tegen het
afremmen en optrekken van de zware bussen.

‘Volwassen’ busbaan voor
Almere Poort -- tweede fase
In het najaar van 2013 is de eerste fase van de werkzaamheden
aan de busbaan Poort begonnen. Dit is het deel in het Homeruskwartier. Deze werkzaamheden zijn klaar op een paar kleine
zaken na. We gaan nu de rest van de busbaan in Almere Poort
vernieuwen; de busbaan door Middenkant, Columbuskwartier,
Europakwartier en Cascadepark. We gaan per rijstrook asfalteren, dus de bussen kunnen blijven rijden. Reizigers hebben dus
geen last van de werkzaamheden. Wel zijn de busbaankruisingen tijdelijk afgesloten.
De bus op de busbaan heeft altijd
voorrang. De verkeerslichten bij de bus
baan staan op groen totdat er een bus
aankomt. Dan springen de verkeerslich
ten op rood. Ook rinkelt er, tot half tien
’s avonds, een belletje. Al het kruisend
verkeer moet dan stoppen en de bus voor
laten gaan.
Busbaankruisingen
Tijdens het asfalteren van de busbaan
passen we meteen de kruisingen met de
busbaan aan. De kruisingen zijn nu erg
breed, omdat er rekening is gehouden

met het vele bouwverkeer. Omdat we de
verkeerslichten op hun definitieve loca
tie willen plaatsen, moeten ook de krui
singen hun definitieve vorm krijgen. We
versmallen alle kruisingen, zodat ze even
smal worden als de straat die op de krui
sing aansluit.
Tijdens deze werkzaamheden zijn de
kruisingen tijdelijk afgesloten. De om
leidingen staan met gele borden aan
gegeven. Houd voor de exacte planning
van de werkzaamheden en bijbehorende
afsluitingen de website en Twitter in de
gaten.

Bushaltes
We willen dat zoveel mogelijk mensen in
Almere met de bus kunnen reizen. Ook
mensen die slecht ter been zijn, in een
rolstoel zitten of met een kinderwagen
reizen. Voor hen willen we het in- en uit
stappen makkelijker maken. Daarom wor
den de bushaltes verhoogd uitgevoerd.
Om ervoor te zorgen dat de bus zo
dicht mogelijk langs de bushaltes kan
stoppen, gebruiken we speciale perron
randen. Het maximale hoogte- en breed
teverschil tussen de bushaltes en de bus
is hierdoor maar enkele centimeters. Zo
kunnen passagiers bijna gelijkvloers inen uitstappen.
Bushokjes
Bij de bushaltes komen abri’s, oftewel
bushokjes, zodat reizigers beschut kun
nen wachten. Ook leggen we op en rond
de bushaltes geleidetegels neer om blin
den en slechtzienden van en naar de hal
tes te geleiden. Rond de bushaltes komt
bestrating die gelijk is aan de bestrating
in de aangrenzende wijken.

Borden
Alle bushaltes in Poort krijgen (digitale)
borden die aangeven hoeveel minuten
het duurt voordat de volgende bus komt.
De bus geeft vanuit de boordcomputer
een signaal door naar de centrale waar
hij is. Zo kan het bord precies aangeven
wanneer de bus komt voorrijden.
Beton
Vóór de bushalte komt beton in plaats
van asfalt. Beton is beter bestand tegen
het afremmen en optrekken van de zware
bussen. Per rijbaan verwijderen we het te
veel aan asfalt, waardoor er een open bak
ontstaat. Hierin brengen we de wapening
aan. Vervolgens storten we het beton. Na
het storten moet het beton uitharden. Dit
duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer
vier weken. Tijdens deze vier weken kan
de bus niet over het beton rijden. De bus
rijdt daarom om het beton heen. De bus
haltes zijn dan tijdelijk verplaatst. We zijn
per halte zes weken bezig.
gemeente Almere n

Bij de bushaltes komen abri’s, oftewel
bushokjes, zodat reizigers beschut
kunnen wachten.

website
twitter
telefoon
e-mail

www.almere-poort.nl
@Almere_Poort_
14 036
info@almere.nl
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Viplounge: buurtontmoetings
centrum in Europakwartier
VIPLOUNGE
maandag
Spelletjesmiddag • volwassenen
14.00-16.30 uur
Klaverjassen • volwassenen
14.00-16.30 uur
Stage Performance – hiphop/
showdance • meiden vanaf 15 jaar
19:00-21:00 uur (start 1 september)
woensdag
Sportbakfiets • kinderen 8+
t/m 4 juli schoolplein Columbusschool
vanaf 20 aug. playground Cascadepark
14.30-17.00 uur
Streetdance • meiden 8-12 jaar
15:15-16:15 uur (start 3 september)
Kickboksen • kinderen 8-12 jaar
16:30-17:30 uur (start 3 september)
Kickboksen • kinderen 12+
17:30-18:30 uur (start 3 september)
donderdag
Inter Move • volwassenen
met fysieke beperking
10.30-11.30 uur
Senior Move • volwassenen
14.00-15.00 uur
Kijk voor overige activiteiten en
cursussen in Poort op www.deschoor.nl

bur endag b b q
Op vrijdag 26 september
vieren we bij de Viplounge weer
Burendag. Dit jaar bestaat De
Schoor 25 jaar en dat willen
we samen met de buurt groots
vieren. ’s Middags kunnen bewo
ners meedoen met een work
shop bloemstukjes maken en
’s avonds trakteren we de buurt
op een heerlijke barbecue. Vanaf
1 september kan er ingeschreven
worden. Meer informatie volgt
op onze website.
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De Viplounge is een buurtcentrum van De Schoor, waar de
bewoners van Europakwartier
en de rest van Poort terechtkunnen voor een praatje of
voor allerlei activiteiten.
Vanessa Steenbergen, sociaal cultureel
werker: “De Viplounge wordt beheerd
door De Schoor, net als bijvoorbeeld
Buurtcentrum Amerika. We zijn te vin
den in het gebouw van het Arte Col
lege, dus mensen denken vaak dat het
bij de school hoort. Maar dat is niet zo.
We hebben een eigen ingang, dat is de
glazen deur waar met groene letters ‘in
gang’ boven staat. Atijd wanneer deze
open staat, kun je gewoon naar binnen
lopen. We hebben er alles aan gedaan
om meer op te vallen, de ramen zijn

compleet bestickerd, maar door de spie
geling valt het niet erg in het zicht.
We bieden veel activiteiten met be
wegen, voor verschillende doelgroepen.
Maar het bijkletsen na een activiteit is
voor velen minstens even belangrijk. We
zijn een echt ontmoetingscentrum voor
de buurt. Er is ruimte voor initiatieven
vanuit de buurtbewoners zelf, dus bij
deze zijn jullie uitgenodigd.
Naast de wekelijkse activiteiten orga
niseren we soms ook evenementen in
de Viplounge. Grote successen waren de
Halloween-kinderdisco, de Paasbrunch
samen met InteraktContour en de Buren
dag-BBQ. Deze organiseren we dit jaar
weer, en dan extra feestelijk, omdat we
het 25-jarig bestaan van De Schoor met
de buurtbewoners willen vieren!”
redactie n
Vanessa: steenbergen@deschoor.nl
www.viploungealmere.nl

Binnenkort in uw Buurt

Rommelroute
Columbuskwartier
zondag 21 september 2014
12.00 - 16.00 uur

Meer inforMatie op www.roMMelroutealMere.nl

Bij een rommelroute verkopen bewoners van een wijk hun
tweedehands spullen vanuit hun tuin, huis of garage. Rommelroutes worden georganiseerd door bewoners, met ondersteuning van Mooi Zo Goed Zo. In Almere startten vijf jaar geleden
de eerste rommelroutes, en dit jaar doen er maar liefst twintig
buurten mee – Columbuskwartier sloot zich vorig jaar aan.

Rommelroute voor tweede
jaar in Columbuskwartier
Wat in 2010 begon met een initiatief in
twee wijken – Stedenwijk-Noord en Bloe
menbuurt – is inmiddels uitgegroeid naar
een jaarlijks terugkerend evenement. Dit
jaar doen er zelfs twintig buurten ver
spreid over heel Almere mee aan de vijfde
editie van Rommelroute Almere. Colum
buskwartier sloot zich vorig jaar aan met

Nieuw!

pad, dat over de Willem Barentszroute,
Marco Poloroute en de James Cookroute
loopt. Als dat geen rommelroute is! Met
natuurlijk een afsteker naar de David Li
vingstonestraat, waar vorig jaar wel vier
adressen naast elkaar meededen.
De rommelroute in Columbuskwartier
wordt dit jaar op zondag 21 september
gehouden. Bewoners kunnen zich via de
website aanmelden als verkoper. Bewo
ners kunnen buurten bij de buren, snuf
felen naar leuke spulletjes, maar ook de
buren en de buurt meer leren kennen.
Uiteraard zijn ook mensen van buiten de
wijk welkom om door de buurt te lopen.
Iedere deelnemer is te vinden op de web
site en herkenbaar aan een raamposter.
Een rommelroute wordt altijd op ini
tiatief van een buurtbewoner, door een
buurtbewoner georganiseerd. Mooi Zo
Goed Zo (De Schoor) ondersteunt deze
initiatiefnemers waar nodig en het wijk
budget van de gemeente zorgt dat de fly
ers, posters en banners kunnen worden
gedrukt. Graag tot ziens in Columbus
kwartier op 21 september!
redactie n
www.rommelroutealmere.nl

een rommelroute in het weekend van
burendag. Bewoners die zich hadden
gemeld als verkoper hadden enthousi
ast hun waar uitgestald. Qua bezoekers
was het nog niet zo druk – misschien
was het de onwennigheid van een nieuw
initiatief – terwijl het erg leuk is om de
rommelroute te lopen via het kinder

Servicepunt van
de nieuwe bibliotheek
in het Arte College!

denieuwebibliotheek
Postbus 10284
1301 AG Almere
036 548 60 00
Almere Stad
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere Stad
Almere Haven
Schoolstraat 36
1354 HP Almere Haven

In samenwerking
met De Schoor en met
hulp van vrijwilligers.

Opening

rond de start van
nieuwe schoolseizoen
in augustus/september.

Almere Buiten
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten

Houd www.denieuwebibliotheek.nl in de gaten voor nieuws over dit servicepunt.
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zorgscala

Angst voor de tandarts is heel gewoon
Angst voor de tandarts bestaat al heel lang en is voor
veel mensen een groot probleem. Bijna een miljoen Nederlanders zijn zelfs zo bang
voor de behandeling dat ze
niet meer naar de tandarts
durven te gaan. Als tandarts
weet je dat en houd je daar
rekening mee.
De oorzaken van deze angst kunnen
heel verschillend zijn. Vaak is de angst
‘afgekeken’ van de ouders of afkomstig
van sterk overdreven enge verhalen op
school. Men is bang dat het heel erg pijn
zal doen. De meeste mensen die tegen
een tandartsbezoek opzien, gaan geluk
kig wel en merken dan dat het eigenlijk
reuze meevalt. De angst richt zich dan
vaak op (het geluid van) de boor of de
verdovingsinjectie.
Stel tandartsbezoek niet uit
Als je regelmatig tandartsbezoek lang
uitstelt, gaat het gebit snel achteruit. Een
slecht gebit doet je zelfvertrouwen en je
sociale leven zeker geen goed.
Er komt vroeg of laat een moment dat
je er niet meer onderuit kunt om er iets
aan te laten doen. Hoe sneller je de moed
bijeenraapt en toch naar de tandarts
gaat, des te minder is de schade en dus
de pijn. Door regelmatig op controle te
komen, kan een hoop leed worden voor
komen.

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

Ben je bang voor de behandeling, net
als zoveel andere mensen, vertel dat dan
aan de tandarts. Dan kan hij of zij daar
rekening mee houden.
Angst voorkomen
Het voorkomen van angst begint al heel
jong. Hieronder enkele tips.
• Neem je kind zo vroeg mogelijk mee
naar de tandarts. Hoe eerder een kind
went aan de tandarts, hoe kleiner de kans
is dat er later angst ontstaat.
• Voor jonge kinderen is het goed als één
van de ouders tijdens de controle of be
handeling aanwezig is. Oudere kinderen
kunnen proberen het in hun eentje te doen.
Dat is goed voor hun zelfvertrouwen.
• Blijf er als papa of mama bij, maar laat
zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe
geen valse beloftes, zoals: “Je voelt echt
niks”. Als het dan tòch pijn doet, kan je
kind zich verraden voelen.

Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier
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Jong geleerd...
Kinderen krijgen rond de leeftijd van zes
maanden hun eerste tandjes. Vanaf dat
moment kun je ook beginnen met het
voorzichtig poetsen van de tanden. Het
beste is om de tanden twee keer per dag
met kindertandpasta (waar fluoride in zit)

te poetsen. Jong geleerd is oud gedaan!
Rond de leeftijd van twee jaar heeft je
kind een volgroeid melkgebit en is het
aan te raden het kind mee te nemen voor
een controle. Door de ouders te vergezel
len, wordt het kind bekend met de tand
arts.
Tandheelkundige behandeling van
kinderen is gebaseerd op vertrouwen.
Vóór de eerste controle-afspraak maakt
de tandarts uw kind op speelse wijze met
het tandartsbezoek vertrouwd. Wij advi
seren dus om je kind ook mee te nemen
naar de praktijk, als je alleen voor een
controle-afspraak voor jezelf komt. Je
kind ervaart dan dat jij in de stoel gaat
zitten als iets vertrouwds, zodat hij of zij
dit ook wil proberen.
Een zorg minder
Overigens kun je ook een afspraak in
plannen voor het hele gezin. Zo voor
kom je dat je meerdere afspraken voor
je gezin moet maken. Samen naar de
tandarts is makkelijker, maar ook meer
ontspannen, dus met minder angst.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
vergoedt de basisverzekering de meeste
tandartsbehandelingen. Dus dat is alvast
een zorg minder!
Team Tandzorg op Maat n

bewonersinitiatieven

Volop lente-activiteiten in Poort!
antdag,
Op 12 maart, Nationale Boompl
twee plaatsen
werden in Poort maar liefst op
park plantten
bomen geplant. In het Cascade
bomen en
anje
kast
e
kinderen van bso’s jong
En in de
en.
de gemeente verving dode bom
plantten
vlindertuin bij het Homeruspark
rten bomen.
kinderen drie verschillende soo

oproep
heb jij
foto’s
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mail
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Op 29 maart, La
ndelijke Opscho
ondag van
Nederland scho
on, maakten Po
or
t-b
ew
oners het
Cascadepark ee
n stuk schoner do
or zwerfvuil te
verzamelen. De
certificaten zijn
welverdiend!

Maar liefst 45 kinderen kwamen op 11 april
rk
bij de Kinder Bijbel Club in het Cascadepa
e
nieuw
een Palmpaasstok maken. De prachtige,
erbij.
‘kerk op wielen’ van De Schone Poort was

Een enthousiast paashazen
-team verstopte op
Eerste Paasdag 20 april een
heleboel chocoladeeieren in het Cascadepark.
De door buurtbewoners
geplante tulpen boden leu
ke verstopplekken!

een leuk
De VVE Homerun II heeft
Koningsdag
ste
eer
initiatief opgevat om de
de buurt
tijd
ker
in stijl te vieren en tegelij
rijdingsdag
op te vrolijken. Ook op Bev
g boven de
wapperden de vlaggen hoo
Poseidonsingel.
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geboren

Geboren in Poort · gefeliciteerd!

27 december 2013
Fleur

25 januari 2014
Luca

1 februari 2014
Amahra

14 februari 2014
Amy Loraine

17 februari 2014
Amber Marcia Mirjam

17 februari 2014
Limanah

22 februari 2014
Evy

24 februari 2014
Quinten Thymen

10 maart 2014
Isa Ivy

19 maart 2014
Chermayne Christina

19 maart 2014
Mia Rose

4 april 2014
Finn

17 april 2014
Joëlla

20 april 2014
Nolan Can

20 mei 2014
Skylee Ivy

Ook geboren in Poort? Mei t/m september 2014 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl
Onder de inzenders wordt een fotoshoot verloot!

- Almere poort


Het resultaat van de foto
shoot van de winnaar van
de vorige uitgave: Layla
Fotostudio 87 | 06 - 284 85 126
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl
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kinderopvang

Kinderopvang uk europa laat
kinderen het verhaal beleven
Op de groepen van uk europa wordt veel voorgelezen. Kinderen mogen ook altijd zelf boeken pakken. Bij uk europa gaat
het verder dan alleen lezen. De kinderen gaan op allerlei manieren aan de slag met een boek. Wat is er leuker dan zelf eendjes gaan voeren, net als Nijntje in het boek doet?

Annemieke Luijendijk is locatiemanager
van uk europa. “Vooral kleine kinderen
zijn dol op herhaling, en na één keer le
zen nog lang niet klaar met een boek.
Bij ons kun je helemaal in het verhaal
opgaan. Wij gaan ermee knutselen, ma
ken een thema-tafel, gaan erop uit en
spelen het na. Ouders kunnen een verteltas mee naar huis krijgen om thuis ook
actief mee te doen. Dit is voor de ouders
een stimulans om met hun kind actief
bezig te zijn met taal, wat niet alleen
leuk is, maar ook onontbeerlijk voor de
ontwikkeling van het kind.
Bij de dagopvang is momenteel het
thema ‘Rupsje Nooitgenoeg’, dat is na
tuurlijk een heel leuk boek dat veel tot
de verbeelding spreekt en waar je ontzet
tend veel mee kunt doen. We maken rup
sen, gaan stempelen en plakken. We leren
het liedje ‘appel, peer en banaan’. Ageeth
Schiphorst van ‘Elfje Twaalfje’ geeft een
gastles ‘muziek op schoot’. We gaan ook
met fruit en groente experimenteren en
praten over wat we allemaal graag lus
ten. En we hebben een bak met cocons,
zodat de kinderen zelf kunnen meemaken
hoe een rups een vlinder wordt. De eerste
vlinder is er al! Tot slot leren we tellen en
gaan we bezig met de dagen van de week.
Onze leidsters volgen de cursus ‘Baby
Sensory’ om nog meer te leren over hoe
zij de allerjongsten kunnen stimuleren.

Bij de buitenschoolse opvang hebben
we thema’s als Koningsdag of de Bevrij
ding. Bij deze groepen wordt net zo goed
voorgelezen, of de kinderen lezen elkaar
voor. Voorlezen is voor alle leeftijden.
Ook kinderen die moeite hebben met
zelf lezen, hangen geboeid aan je lippen
wanneer je voorleest.
Het thema bij de buitenschoolse op
vang is nu ‘kunst’. We bekijken met elkaar
boeken over dit thema. Er zijn kunst- en
kookworkshops waar ook de kinderen uit
de buurt zich voor mogen opgeven via
ons telefoonnummer. We leren veel over
kleuren en proberen allerlei technieken.
Ouders en andere geïnteresseerden
kunnen ‘vrienden’ worden en ons volgen
op Facebook (Ukeuropa Kindercentrum).
We plaatsen regelmatig foto’s van onze
activiteiten, zodat je goed op afstand mee
kunt leven en een indruk kunt krijgen.
uk europa doet er alles aan om je kind
een fijne en leerzame tijd te laten heb
ben. Alles mag, niets moet. Natuurlijk

binnen de grenzen. Vaak zijn de kinde
ren verbaasd dat het al tijd is, als hun
vader of moeder hen op komt halen”.
redactie n

kom kijken bij uk europa!
uk europa is een gezellige
kleinschalige opvang voor
kinderen van 0 tot 13 jaar.
We zijn actief met taal,
muziek en bewegen en
werken met thema’s. Voor
de oudste kinderen bieden
we uitdagende workshops!

uk europa
nederlandstraat 86, almere
tel (036) 5369307
www.ukeuropa.nl

Kom
langs!

Of kijk o
p
website onze
voor
meer
activiteit
en.
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bi j zonder gezin

“Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het is om bij alles
twintig stappen vooruit te denken, continu alle ballen hoog te
houden. Ik heb twee bijzondere kinderen. Ik doe alles voor ze,
en voel me gekwetst als buurtbewoners me veroordelen. Ga het
gesprek aan, leer ons kennen en ontdek ook onze leuke kanten!”

Overleven in Poort -- moeder
van twee bijzondere kinderen

Saskia van der Velde: “Ja, want leuke
kanten zijn er echt. Mijn kinderen zijn
geen lastposten. Hun bedoelingen zijn
meestal niet slecht. Laatst kwamen ze
stralend met een prachtige bos rode tul
pen voor me thuis, geplukt in het park.
Natuurlijk leg ik ze uit dat dat niet mag.
Toen er iets soortgelijks bij een buurman
gebeurde, liet ik ze van geld uit hun ei
gen spaarpot een nieuwe plant kopen en
boden ze deze persoonlijk aan, mét nog
een mooie tekening erbij.
Jamie (7) heeft ADHD en autisme en
Kyano (6) heeft ADHD en kenmerken van
ODD. Ze kunnen niet met en niet zonder
elkaar, zijn elkaars grootste prikkel. Ja
mie was natuurlijk mijn eerste kind, dus
ik had geen vergelijkingsmateriaal, maar
ik voelde vanaf zijn geboorte dat er ‘iets’
was. Hij huilde heel veel, en als je hem
oppakte, overstrekte hij zich helemaal en
weerde zich af. Toch heeft het nog twee
ënenhalf jaar geduurd voor mijn gevoe
lens erkend werden door de instanties en
de zoektocht naar de diagnose begon.
Ik vertelde aan het VTO-team (Vroeg
tijdige Onderkenning) dat Jamie me als
dreumes al in zijn buien te lijf ging. En
dat ik tegelijkertijd nog geen twee me
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ter van hem weg mocht gaan. Voor het
eerst trof ik iemand die het begreep en
zei: ‘Wat zal jij het zwaar hebben’. Op dat
moment brak ik, alle opgespaarde emo
ties van tweeënhalf jaar kwamen los.
Ik werkte toen nog als directiesecreta
resse bij de ING. Ik kwam in een burnout
terecht, maar daarna heb ik de situatie
om kunnen buigen naar iets positiefs.
Ik had het idee opgevat om gastouder
te worden, zodat ik tegelijkertijd kon
werken en thuis kon zijn voor mijn kin
deren. Een jaar na mijn laatste werkdag
als directiesecretaresse opende ik mijn
gastouderopvang en had ik binnen no
time opvangkindjes! Ik ben heel open en
vertel de ouders van mijn gastkinderen
altijd over de bijzonderheden van mijn
eigen kinderen, die overigens een groot
deel van de dag op school zitten. De ou
ders zijn echt begripvol en weten dat hun
kinderen bij mij in goede handen zijn.
Op werkdagen gaat het nu goed, dank
zij strikte structuur en regelmaat. Maar
weekenden, vrije dagen en vakanties zijn
voor mijn gezin absoluut niet iets om
naar uit te kijken. Mijn kinderen hebben
baat bij een vaste structuur en niet teveel
spanning of prikkels. Een verjaardag, een
Sinterklaasfeest of een schoolreisje kan
uitmonden in een regelrechte ramp of
van te voren al zoveel spanning geven,
dat Jamie er letterlijk ziek van wordt.
Wij vieren dus maar geen verjaardags
feestjes en feestdagen meer en we gaan
niet op vakantie. Een dagje weg met één
kind gaat nog net goed, maar ook dan
volgt gegarandeerd de ontlading. Jamie
kan door zijn autisme om onduidelijke
situaties erg boos worden, en is dan niet
bepaald stil. Deze buien duren wel steeds
korter en hij wordt zich er steeds meer
van bewust, heeft er zelf ook verdriet
van. Het een uiting van zijn onmacht,

niet met de situatie om te kunnen gaan.
Je raakt hierdoor best in een sociaal
isolement. Ik heb nog maar een hand
jevol vrienden over. Niet alleen ikzelf
kom hierdoor nergens meer, maar ook
de kinderen worden niet uitgenodigd
bij kinderfeestjes en hebben geen speel
afspraakjes met klasgenoten. Ik heb mijn
ideaalbeeld opzij moeten zetten.
Wat ik wil bereiken, door mijn verhaal
in PoortNieuws te vertellen, is meer be
grip in de buurt. De volgende keer als je
een zevenjarige met een woedebui in de
Albert Heijn ziet liggen, of een zesjarige
gillend de straat door ziet rennen op zijn
sokken, oordeel dan niet meteen. Ik ben
er van overtuigd dat begrip leidt tot ac
ceptatie”.
redactie n
Lief bijzonder kind
Mensen zien een moeilijk kind
Maar niet dat er onder die wervelwind
Een bang en angstig kind zit
Overweldigd door de wereld om hem heen
Niet wetend hoe om te gaan
met al die prikkels tegelijk
Bij jou gaat het nooit,
gewoon zoals het gaat
Alles van te voren weten,
het liefst dat het vast staat
Alles moet op jouw manier
Altijd moeilijk en met weinig plezier
Je wilt regels en structuur
Anders raak je overstuur.
Je ervaart alles anders
Dan iedereen om je heen
Boosheid en irritatie
Als de dingen niet gaan zoals jij wil
Paniek en frustratie
Als je denkt dat je iets niet kan
Angstig als een opgejaagd dier
Verdrietig en machteloos voel ik me
Want ik wéét dat je het wel kan
Op je eigen manier
Als jij je maar veilig genoeg voelt
En niet door prikkels wordt overspoeld
Lief, bijzonder kind
Je bent niet moeilijk, lastig of speciaal
Je bent gewoon jij, bijzonder zoals je bent
Opmerkingen en een oordeel hebben,
dat kunnen we allemaal
Maar van zo’n bijzonder kind houden,
dat kunnen er maar een paar…
Je trotse mama
Saskia van der Velde n

zorgscala

Verloskundigenpraktijk Poort
ervaring maakt het verschil!
Je zwangerschap is een heel speciale pe
riode. Je wilt verzekerd zijn van de best
mogelijke zorg – voor jou, je kind en je
partner. De verloskundigen van Verlos
kundigenpraktijk Poort begeleiden jou
en je partner graag bij de zwangerschap,
de bevalling en een goede start daarna.
Verloskundigenpraktijk Poort is ooit
begonnen als solopraktijk en is nu uitge
groeid tot een praktijk met zeven verlos
kundigen. In Almere Poort houden vier
verloskundigen spreekuur in gezond
heidscentrum Vizier en huisartsenprak
tijk Homerus. Dit zijn Marieke, Annelies,
Pauline en Sonja. De andere drie verlos
kundigen uit het team houden spreekuur
in andere delen van Almere en zijn de
achterwacht voor de verloskundigen uit
Poort.
Wat kenmerkt onze verloskundigenprak
tijk:
• In het team werken meerdere zeer er
varen verloskundigen.
• Onze verloskundigen zijn echte coa
ches met een grote betrokkenheid.
•W
 ij organiseren twee keer per maand het
populaire ‘Mamacafé’ bij woonzorgcen
trum Castrovalva (Tussen de Vaarten).
De ideale ontmoetingsplek voor (aan

staande) moeders waar tal van interes
sante onderwerpen aan bod komen.
• Wij kennen het uitgebreide aanbod
van zwangerschapscursussen en advi
seren je graag welke cursus goed bij
jou past.
• Wij hebben veel ervaring met verschil
lende manieren van bevallen, zoals de
badbevalling.
• Wij zijn directe collega’s van de huis
artsen en de medewerkers van het con
sultatiebureau (JGZ) in Vizier. Overleg
gen gaat daarom snel en makkelijk. Jij
als cliënt profiteert daarvan.
• In het team werken twee verloskundi
gen die ook een echo-opleiding heb
ben afgerond en echo-uitslagen met je
kunnen bespreken.
Kinderwensspreekuur
Ben je nog niet zwanger maar wil je wel
graag zwanger worden? Kom dan langs
voor een uitgebreid consult. Je krijgt
hier voorlichting over een gezonde le
vensstijl, gezonde voeding en vitami
nes en medicijngebruik voor en tijdens
de zwangerschap. Ook wordt gekeken in
hoeverre erfelijke ziektes in de familie
van invloed kunnen zijn op het kind.
Team Verloskundigenpraktijk Poort n

Vizier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
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
Mw. M. van Dansik, doktersassistente
Mw. H.. Bezuijen, doktersassistente
Mw. A. Wigboldus, praktijkonderst. GGZ
Mw. A. France, praktijkonderst. somatiek
Fysiotherapie 545 43 92
Dhr. B. Scholten
Mw. E. Kuijper (kinderfysiotherapeute)
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
Maatschappelijk werk 545 43 90
Bea van de Kraats en Marco Geldermans
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
•	Hartkliniek Flevoland
www.hartkliniek.com
036 - 822 22 77
•	Kinderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
036-536 98 81
contactgegevens / afdelingen
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
Gezondheidscentrum
Vizier!
036-539
78 80
•	De Caleidoscoop – therapie t/m 18 jaar
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
06 - 203 890 71
• Praktijk voor Podologie Almere 		
06-385 016 57
• Psychologenpraktijk Psymere 		
06-510 121 20
• Derma Quality – huidtherapie
06-392 071 54
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culinair

Maaltijd proeven bij de buren?
Het kan via thuisafgehaald.nl
Heb jij een buurvrouw die de heerlijkste rijsttafels kookt, terwijl in jouw koelkast slechts een halve citroen ligt weg te kwijnen? Zou het niet geweldig zijn, als jij met je Tupperware-bakje
bij haar aan mocht bellen en een portie mee naar huis kreeg?
Dit is het concept van thuisafgehaald.nl!
Thuisafgehaald.nl is een website waarop
je je makkelijk kunt aanmelden als aan
bieder of als afhaler. Of allebei. Je kijkt
op de website welke maaltijden er bij jou
in de buurt worden aangeboden. De prijs
staat erbij. Jij geeft aan hoeveel porties
je wilt en hoe laat je deze af komt halen.
Vervolgens krijg je via e-mail een beves
tiging, met het exacte adres. Dan fiets je
er op de afgesproken dag met je bakje en
gepast geld heen. Vond je het lekker, dan
kun je achteraf een goede beoordeling
schrijven voor de kok.
Het is maandag. Op de terugweg van
een bezoek aan het stadscentrum, fiets
ik langs Melinda in Europakwartier. Ik
heb bij haar ‘macaroni light’ besteld. Het
adres blijkt een flat te zijn. De vrolijke,
jonge Melinda doet open. Haar kook
schort van ‘Man bijt hond’ valt me met
een op. Ze vertelt dat ze het leuk vindt
om maaltijden te delen. Samen met haar
vriend heeft ze op zondagavond al alle

groenten gesneden. Ze legt uit dat ze
magere producten heeft gebruikt, en dat
het best een uitdaging is om het gerecht
toch een volle smaak te geven. Het eten
is nog warm als ze mijn bakje vol schept.
Vijf minuten later ben ik thuis. Het zijn
twee borden vol. Voordat ik het weet,
zijn ze leeg. Dit smaakt naar meer!
Twee weken later heb ik weer geluk.
Dit keer biedt Sheavanie Surinaams-Hin
doestaanse nasi met kip uit de oven aan.
Het blijkt even heerlijk te smaken als het
klinkt! Ook zij woont in Europakwartier.
Een rijtjeshuis, het keukenraam staat
open, voorbijgangers snuiven de heer
lijke geur op. Sheavanie had me via sms
al benaderd, met de vraag of ik gebakken
banaan, gedroogde uitjes, zure komkom
mer, sla en sambal bij het gerecht wil.
Ik besluit voor het hele pakket te gaan,
behalve de sambal. Sheavanie vertelt dat
ze pas sinds kort in Almere Poort woont,
“Vandaar dat ik nog geen gordijnen heb,

maar ik vind het wel leuk als buren me
groeten als ik aan het koken ben. Toen
ik nog in IJsselstein woonde, deelde ik
al gerechten. Na de geboorte van mijn
derde kind ben ik even gestopt. Maar nu
wil ik het weer oppakken. Ik merk dat
hier in Poort nog niet zoveel gebruik
wordt gemaakt van de site. Al heb ik nu
al klanten die elke week eten komen ha
len! Mijn eten is ook kindvriendelijk, het
zijn losse gerechten, en de groenten in
de nasi zijn heel fijn gesneden. De sam
bal is heel scherp, maar die is optioneel”.

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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voorzieningen in almere poort

uk europa

Voorzieningen in Almere Poort
onderwijs
basisscholen
Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
(036) 536 99 91
www.montcascade.nl
school@montcascade.nl

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

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

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

Kids First
BSO en PSO De Wereldbol
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-711 10 99
www.kids-first.nl

nieuw

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

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

Gastouderbedrijf Het Poortje

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

International School Almere
De Droomspiegel
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

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

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

mbo

Kinder Centrum Almere
• kdv De Boerderij
Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
(036) 841 95 85
• bso De Hooiberg
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

Groenhorst Almere

Partou

tijdelijk adres:
Betje Wolffstraat 5, 1321 CN
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl
info@groenhorstalmere.nl

• 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

K INDERO 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

gastouderopvang

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

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

Kids First
PSO De Wereldbol
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-711 10 99
www.kids-first.nl

nieuw

de boer illustraties
logo’s
picto’s
prenten
cartoons
karakters
kleurplaten
plattegrond
www.deboerillustraties.nl
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artsen
huisartsen
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
(036) 545 43 90
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

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

dierenartsen

Huisartsenpraktijk Homerus

Dierenziekenhuis Almere

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

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

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

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

O V ERI G E Z OR G
fysiotherapeuten
ART Fysio
Odinstraat 7, 1363 WL
(036) 536 90 67
www.artfysio.nl
info@artfysio.nl

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

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

Bijzonder Jij

nieuw

Poortkliniek Almere
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
035-887 15 65
www.voetsula.nl, info@voetsula.nl

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

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

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

Osirispad 99, 1363 XK
06-161 293 97

De Caleidoscoop
coaching & therapie t/m 18 jaar
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl

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

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

diëtisten

Balance Your Weight

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

Maatschappelijk Werk
nieuw

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

• Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
• 	Poortkliniek, Beneluxlaan 573

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

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

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

PsyColor

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

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

Oefentherapie Almere Poort

• Advies bij allerlei
voedingsgerelateerde
klachten en aandoeningen

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

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

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

Afvallen Junior
Fysiotherapie 			
Gezondheidscentrum Vizier

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

psychotherapeuten

Podologie

Orthopeden AVE Kliniek
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
(036) 622 32 60
www.ave-orthopedischeklinieken.nl

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans
Aurorastraat 29
1363 ZH Almere Poort
036-844 38 72
www.dieet-balans.nl

• Dieetadvisering wordt
voor 3 uur vanuit het
basispakket vergoed.

voorzieningen in almere poort

verloskundigen
Verloskundigenpraktijk Poort
• 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

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

consultatiebureau
Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
(036) 545 43 90

Shiatsu Praktijk Poort

nieuw

medische shiatsu
Marco Poloroute 15, 1363 LA
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

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

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

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

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

Varenhout klussen
schilderwerken en overige klussen
Poseidonsingel 56 H, 1363 TR
06-527 526 01
nieuw
www.varenhoutklussen.nl

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

Polenstraat 142, 1366 BB
(S) 06-421 010 65
(R) 06-189 724 60
www.klusbedrijf.tk
info@klusbedrijf.tk

nieuw

woninginrichting
makelaar
Meaux

woonvormen
Massage Almere Poort

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

Santman van Staaden

Stichting Josia – woongemeenschap,
opvang jongeren, wijkcentrum
Merlijnplantsoen 17 & 19, 1363 WS
(036) 535 62 13 / 06-133 034 64
www.Poorthuisalmere.nl
info@Poorthuisalmere.nl

thuiszorg

massage en healing

Massagetherapie Almere

Het Poorthuis

Nathalie Jansen

WONEN

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

nieuw

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

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

bouwen

woning- en project-inrichting
Herculesstraat 33, 1363 VR
(036) 785 21 48
nieuw
www.meaux.pro
info@meaux.pro

garage

Van Duijn Architecten

Autoschade Service Almere

Juventastraat 8, 1363 ZR
06-44 55 24 16
nieuw
(036) 84 111 39
www.vanduijnarchitecten.nl
info@vanduijnarchitecten.nl

Xenonstraat 11, 1362 GD
(036) 533 46 26
www.asngroep.nl
almere@asnmail.nl

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

Garage / APK-Station
Almerepoort

nieuw

Argonweg 11, 1362 AA
(036) 546 55 28
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verzorging
kapsalon
AR Haarzorg
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

Venus

Van Top tot Teen

Moves Almere

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

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

dance warehouse
in buurtcentrum Amerika
www.moves.nl

Zen Company

MyFitness

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

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

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

manicure en pedicure
schoonheidssalon

Tendens Studio’s
Pedi-Kuur Praktijk Rose

Club Kappers

Beauty Trend Skin Solution

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

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

Poseidonsingel 38 (Ithaka), 1363 TR
(036) 532 64 24
www.pedi-kuur-rose.nl
info@pedi-kuur-rose.nl

YDS
Rose Nails

Conchita de Kapperszaak

Schoonheidssalon Belle

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

Marsstraat 84, 1363 VS
nieuw
06-537 724 34
www.bellesalon.nl
info@bellesalon.nl
Facebook.com/salonbellealmere

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

Brazilian Wax and Nails

personal training, bootcamp en meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl
nieuw
www.facebook.com/YDSports
yannickdijksports@gmail.com

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

Total Bodycare
Zen Company

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

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

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

V RIJE TIJD
sport

watersport

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

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

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

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

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

She Ross Hair & Beautysalon
Europalaan 921, 1363 BM
(036) 841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl
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danslessen voor kinderen
in buurtcentrum Amerika		
www.tendensstudios.com
contact@tendensstudios.com

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

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

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

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

Arno Splinter

Kanokay
verhuur kano’s en kajaks, kajakfitness
IJmeerdijk 4 ,1361 AA
(036) 537 53 23 / 06-513 755 82
www.kanokay.nl
kanokay036@gmail.com

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

nieuw

Peuter- en kleutervoetbal
Europazaal, Nederlandstraat 84
06-509 196 80
www.arnosplinter.nl
arno.splinter@voetbalschoolalmere.nl

Sail Today

Maziar Teakwondo

Stichting Sloeproeien Almere

Teakwondo lessen, kinderen & volw.
in buurtcentrum Amerika
06-843 995 24
maziartaekwondo.blogspot.com

trainingen bij Marina Muiderzand
06-407 365 07
www.sloeproeienalmere.nl
stichting@sloeproeienalmere.nl

catamaranzeilschool
IJmeerdijk 16, 1361 AA
(036) 53 696 27
www.sail-today.nl, info@sail-today.nl
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recreatie
Buurtcentrum Amerika
De Schoor, welzijnswerk Almere
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB
(036) 536 92 48
www.deschoor.nl
amerika@deschoor.nl

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

educatief

kledingreparatie

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

Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM

Poort’s Kledingreparatie
ook stomerij en schoenmakerij
Poseidonsingel 42, 1363 TR
nieuw
036-785 22 94

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

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

Computer Service Thuis
Venusstraat 19, 1363 VN
(036) 744 02 23
06-557 085 95

De Broodjesbar

nieuw

tekst

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

H ORE C A

nieuw

Bjorn van Holstein Fotografie
reclame- en productfotografie
Homeruslaan 42, 1363 TA
nieuw
06-202 955 19
www.bjornvanholstein.nl

SER V I C ES

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

Ottoman Taste
Computerdoc
Argonweg 75, 1362 AD
(036) 711 10 11
www.computerdoc.nl

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

KindercASLa

Jawa City

computer service

fotografie

Flevomuziekschool

Eethuis Homerus

Richard Stuivenberg Producties
tekst & redactie
financiële administratie
nieuw
Beneluxlaan 793, 1363 DA
(036) 848 83 07 / 06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl

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

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

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

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

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

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

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

Saporito

nieuw

for foods and drinks to go
Stationsplein, Station Almere Poort
(036) 844 41 00
www.saporito-broodjes.nl

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

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

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

Heilig Boontje Espressobar
• 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!

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

Wan Pipel

Hikari

Warung Mere

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

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

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

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

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

Streekgroentenpakket

Crazy Beads

LaLoods

Afhaalpunt: Bakkeron
06-515 26 586
www.streekgroentenpakket.nl

Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl

Toko Almere Poort

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

Europalaan 907, 1363 BM
(036) 525 03 24

Gamma Almere Poort

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

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

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

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

Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48 (Ithaka), 1363 TR
06-481 66 999

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

Animere

Hira Supermarket
Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR
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Biggymanskleding

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

nieuw

Europalaan 935,1363 BM
(036) 841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl
info@biggymanskleding.nl

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

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

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

Livas-Fashion
Europalaan 801, 1363 BM
06-16 14 73 61
www.livas-fashion.nl
info@livas-fashion.nl

Monsters Kidswear
Europalaan 917, 1363 BM
Facebook: monsterskidswear

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
1363 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!

Voor de meeste mensen die mij
kennen is het geen geheim. Ik
ben de allergrootste digibeet die
er is. Ik ben niet alleen allergisch
voor computers, ik heb al slape
loze nachten als er op mijn werk
een nieuw mail-systeem wordt
ingevoerd. Niet geheel onterecht
overigens. Steevast raak ik, als enige, de eerste mails
kwijt. Of als ik noodgedwongen een nieuw mobieltje
moet aanschaffen. Waar mijn achtjarige zoon direct
lyrisch over is en binnen vijf minuten aan het voor
doen is hoe het werkt, loop ik nog te mopperen dat ik
weer alles opnieuw moet leren.
Op z’n minst kent dit uitdagingen. Vooral op mijn
werk, temeer omdat Medi-Mere juist heel vooruitstre
vend is op dit gebied. Patiënten kunnen mij persoon
lijk mailen, bellen, teruggebeld worden, hun dossier
vanuit huis inkijken en hun eigen afspraak maken in
mijn agenda. Medi-Mere heeft zelfs een eigen Face
book en Google+ pagina.
Ik niet! Niet voor niets dat ik geplaagd word met
de opmerking dat ik terug moet naar de ouderwetse
groene kaart uit de Middeleeuwen. Het is bijna ‘vloe
ken in de kerk’ om toe te moeten geven dat ik abso
luut een hekel heb aan computers en er ook niks mee
kan! En met zo’n instelling wordt het vast ook nooit
iets tussen ons.
Ik heb dus geen Facebook of LinkedIn. Dat ik dit zo
lang heb kunnen afhouden is een prestatie op zich.
Social media zijn niet meer weg te denken uit het
dagelijks leven, sterker nog, velen zullen niet zonder
kunnen. En hoewel ik daar best de vele voordelen van
inzie, vind ik het ook een verarming en gevaar, juist
in die sociale omgang.
Een normaal gesprek kunnen we niet meer voeren.
We moeten chatten met 153 ‘vrienden’. En schept het
ook niet een heel vertekend beeld van het leven? Op
Facebook komen de mooiste mensen voorbij, op de
allermooiste locaties, in de mooiste kleren, omringd
door de mooiste spullen. Je zou bijna denken dat dit
de norm is.
Verliefd worden doe je niet meer door in iemands
ogen te kijken en vlinders te voelen in je buik. Nee dat
gaat met ‘tinder’ – de perfecte foto, van een perfect
persoon, met de perfecte maten flitst voorbij. Binnen
luttele seconden kies je ‘wel’ of ‘niet’. Hoezo vleeskeu
ring! Nou geef mij maar vlinders voelen als ik, net iets
langer, in zijn ogen kijk…
En wat hoor ik net – ik moet op cursus… social media
training!
Sharda Das, huisarts n
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13 juni
Open Dag! vrijdag
ika
Buurtcentrum Amer
15.00 - 18.00 uur

Schrijf je snel in voor schooljaar 2014-2015!
www.flevomuziekschool.nl
Argonweg 43 · 1362 AB Almere Poort · 036-52 54 134

