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6  I  k u n s t  &  c u l t u u r

Inspiratie Inc. bouwt met 

vrijwilligers en omwonenden 

ontmoetingsplek in Cascadepark

7  I  w I j k t e a m

Poort voor elkaar, samen lukt ’t

8 I  o n d e r w I j s

Nieuws van basisscholen

9  I  k I n d e r o p v a n g

Kinder Centrum Almere viert 

driejarig bestaan met fancy fair 

met opbrengst voor Opkikker

10  I  s h o p p e n

De ene na de andere winkel 

gaat open in de Homerusmarkt

11  I  b o u w e n

Homerusplein volop 

in ontwikkeling

13  I  g e b I e d s k a n t o o r

Gebiedskantoor Poort nieuwe 

locatie in Homerusmarkt

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

Nieuw in Almere Poort

16  I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Shiatsu tegen migraine

17  I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Breng je darmen tot rust 

met het FODMAP-dieet

17  I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Voetklachten? De podo-

therapeut kan je helpen!

18  I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

Druk, druk, druk

18  I  I n  b a l a n s  I n  p o o r t

YDS personal training is 

compleet aangepast aan jou

19 I  z o r g s c a l a

Vrolijk en gedreven team runt 

kleinschalige tandartspraktijk 

20 I  s p o r t

De 30 van Almere terug

21 I  o n d e r n e m e n

Thomas Advocaten eerste 

advocatenkantoor in Poort

22 I  d u I n

Vanuit Naarden naar DUIN

24 I  s p o r t b e d r I j f  a l m e r e

Topsportcentrum Almere, 

grensverleggend en uniek

26 I  z o r g s c a l a

Topzorg dichtbij -- 

Flevo ziekenhuis opent 

polikliniek in Almere Poort

28 I  v r I j e  t I j d

Breed aanbod activiteiten 

in beide buurtcentra in Poort

29 I  v r I j e  t I j d

Lessen Flevomuziekschool 

nu in buurtcentrum Amerika

30 I  v r I j e  t I j d

United Dance Almere vestigt 

zich in Europakwartier

31 I  v r I j e  t I j d

Kom kijken naar ‘Bumba op 

Reis’ in Schouwburg Almere

31 I  v r I j e  t I j d

Zwangerschapsyoga

32 I  g e b o r e n

Geboorterubriek

33 I  k r a a m z o r g

Karin Kraamt -- zelfstandige 

kraamzorg persoonlijker

34 I  b e w o n e r s I n I t I a t I e v e n

Bewoners Damoclesstraat en 

Medusastraat zorgden voor 

strook vaste planten in de straat

35 I  b e w o n e r s I n I t I a t I e v e n

Zo vierde Poort burendag!

36 I  z o r g s c a l a

Huisartsen gezondheidscentrum 

Vizier ingespeeld op elkaar 

en op gehele team

38 I  z o r g s c a l a

Een stralende zon 

en een stralend gebit

39 I  v o o r z I e n I n g e n  p o o r t

Adressenoverzicht

45 I  k l e u r w e d s t r I j d

Win kaarten voor ‘Bumba op 

Reis’ in Schouwburg Almere

47 I  c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Informatieavonden vmbo
11 november 2014 (BBL/KBL): 19 - 21 uur
13 november 2014 (GL/HGL): 19 - 21 uur

Open Huis vmbo
16 januari 2015: 18 - 21 uur
17 januari 2015: 10 - 13 uur 

Heliumweg 1
1362 JA Almere 
www.groenhorstalmere.nl

Europalaan 840
1363 BM Almere Poort

036-760 19 19 (Almere) 
020-670 39 85 (Amsterdam)

ExtRA inLooPSPREEKUUR 
tot 1 maart 2015 
op de 1e woensdag (18.00-20.00) 
en laatste zaterdag (10.30-12.30)
van de maand

intakegesprek gratis 

www.thomasadvocaten.nl



25%
korting op alle 
Family Shoots

Maurizio Salazar
ShiatSu- en MaSSagetherapeut

MediSche ShiatSu praktijk

kenniSMakingSbehandeling 

SlechtS 25 euro

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

Een Rotolo Sano en Flevosap Appel 
samen voor maar

GrATIS meting van je 

lichaamssamenstelling  

t.w.v. E 15
15% korting 

op alle kledingreparaties

E 5

Complete lunch voor maar E 4,95
Ook lekker op een ander moment van de dag!

Aanbieding bestaat uit:
• zacht bolletje gezond
•  verse jus d’orange   

of puur natuur appelsap
• heerlijke brownie

De speciaalzaak voor topkwaliteit versgebrande 
noten, zuidvruchten, superfoods en Japanse zoutjes.

bij inlevering van deze 
coupon ontvang je

10% korting 
op het totaalbedrag

Bij aankoop vanaf h 10
gratis tapflesje olijfolie, 
azijn of balsamico twv 2,99

tegen inlevering van deze cou-
pon

10% korting 
met deze coupon 10% korting 

op alle dameskleding en woonaccessoires

• babyshower

• kraamcadeau

• speelgoed

• schooltraktatie

10% korting 
op 1 artikel



• babyshower

• kraamcadeau

• speelgoed

• schooltraktatie

Bleu et Rose

Homerusplein 1 B

(links naast Homerusmarkt)

06-234 495 93 

www.bleuetrose.nl

Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20-36, 1363 SR Almere

06-281 533 51
Facebook/cosasbonitas.nl

kralen, sieraden en wol

Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20-26, 1363 SR Almere

06-136 296 53 · www.riasstyle.nl

open: di t/m za 10.00-17.00 uur

De speciaalzaak voor topkwaliteit versgebrande 
noten, zuidvruchten, superfoods en Japanse zoutjes.

c’estbon 
Homerusmarkt

Alseïdenstraat 20-25 
1363 SR Almere Poort

06-499 705 29
www.cestbon.nl
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Fotostudio 87 | 06 - 284 85 126
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

Een shoot cadeau doen? Bestel 

een cadeaubon via de webshop.

Kortingscode: Pn012014

Kijk voor meer informatie op de website.

Maurizio Salazar
ShiatSu- en MaSSagetherapeut

MediSche ShiatSu praktijk
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Danastraat 12

1363 Wt Almere Poort

06-108 871 81

www.shiatsupraktijkpoort.nl

info@shiatsupraktijkpoort.nl
Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort

036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00
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afspraak via 0320-23 92 23 

info@simplfood.nl onder ver-

melding van ‘gratis meting’

in Poort: Poortkliniek, Beneluxlaan 575

www.simplfood.nl
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Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere, 036-785 22 94

• S
tomerij

• K
ledingreparatie

• S
choenmakerij

• G
ordijn

en

• M
eubels 

sto
ffe

ren

open: maandag t/m vrijdag 
vanaf 06.00 uur

Winterspelenplein 
bij station Almere Poort

036-844 41 00
www.saporito-broodjes.nl
info@saporito-broodjes.nl  g
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Wij hebben wekelijks nieuwe 
aanraders en leuke acties!

Lunchtijd
Homerusmarkt

Alseïdenstraat 20-2
036-737 01 62

www.lunchtijdalmere.nl

KaaZZaak
binnen- en buitenlandse kazen en wijnen

Homerusmarkt, alseïdenstraat 20-15 en 20-21

06-498 094 09

www.kaazzaak.nl · info@kaazzaak.nl
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Lancering PoortNieuws10
Drie jaar geleden verscheen PoortNieuws1. Nog heel voor-
zichtig, met 32 pagina’s en in een oplage van 3800 exem-
plaren. Wat was het spannend, om uit het niets een buurt-
magazine op te zetten. Zullen de mensen het leuk vinden 
om te lezen? Zal ik voldoende adverteerders vinden? En hoe 
zorg ik ervoor dat geen enkele brievenbus in Poort wordt 
overgeslagen? PoortNieuws is een begrip geworden. Is er een 

nieuw café? Een nieuwe zonnestudio? Een markthal met 17 nieuwe winkels? 
PoortNieuws checkt het wel. Een nieuwe tattooshop? PoortNieuws... twijfelt nog! 
Inmiddels zijn we bij PoortNieuws10 aanbeland, met 48 pagina’s en gedrukt in een 
oplage van 5250 exemplaren. PoortNieuws groeit met Poort mee. Tien keer lukte 
het om een informatieve uitgave te maken die lekker wegleest. Zonder trouwe 
adverteerders, precieze correctielezers, vakkundige drukkers, sportieve bezorgers 
en niet te vergeten enthousiaste lezers was dit niet mogelijk geweest! Op 10.10.14 
lanceren we daarom PoortNieuws10 in stijl!

Suzan Breedveld, uitgever n

Uitgave I  Studio Breedveld

Katernstraat 11, Almere

www.almerepoortnieuws.nl

info@almerepoortnieuws.nl

jaNuari

 10 Wintersportmarkt @ Homerusmarkt

 10 Repair Café @ De Plint

 14 Peuter+ PSZ Kleine Columbus
 16 Groenhorst Almere open huis vmbo

 17 Groenhorst Almere open huis vmbo

februari

 11 Peuter+ PSZ Kleine Columbus
 11 Open dag Poort, havo en mavo
 12 Groenhorst Almere open huis mbo

 14 Repair Café @ De Plint

 18 Expeditiemiddag Poort, havo en m.

december

 04 info-avond Poort, havo en mavo

 14 Repair Café @ De Plint

 10 Peuter+ PSZ Kleine Columbus
 10 Expeditiemiddag Poort, havo en m.

 10 Groenhorst Almere open huis mbo

 19 Kerstmarkt @ Homerusmarkt

 20 Klaverjas- en sjoeltoernooi Viplounge

 20 Bingo volwassenen BC Amerika

 20 Univé Gym Gala Topsportcentrum

 25 Kerstbrunch HarborHouse

November

 06 Nationaal Schoolontbijt Topsportc.

 06 Start cursus Peuterdans BC Amerika

 08 Feestelijke opening Homerusmarkt

 08 Repair Café @ De Plint

 08 Bingo volwassenen BC Amerika

 11 Lampionnenoptocht Ons Cascadepark

 11 Groenhorst info-avond vmbo bb/kb

 12 Peuter+ PSZ Kleine Columbus
 12 Opening playground Poort

 13 Vogeltentoonstelling Topsportcentr.

 13 Groenhorst info-avond vmbo gl/hgl

 15 Klaverjas- en sjoeltoernooi Viplounge

 20 Studie Experience Topsportcentr.

 29 Wijn- en kaasproeverij @ Heilig Boontje

 30 Top Judo toernooi Almere Topsportc.

oktober

 10 Peuter Inzicht Poort, BC Amerika

 10 Opening gebiedskantoor gemeente 

  @ Homerusmarkt 14 u.

 10 Lancering PoortNieuws10

  @ Espressobar Heilig Boontje 16 u.

 11 Repair Café @ De Plint

 15 Gratis muziekles Flevomuzieksch.

 15 Voorstelling ‘Bumba’ Schouwburg

 18 Almeerdaagse Weekendwandeltocht

 25 1-jarig bestaan Animere

 25 Klaverjas- en sjoeltoernooi Viplounge

 26 Voedingsworkshop @ Zen Company

eveNemeNteN POORT

Evenementen in Almere Poort 

opgeven voor de agenda van februari 

t/m juni in de volgende uitgave 

van PoortNieuws? Mail deze naar:

redactie@almerepoortnieuws.nl

C A R T O O N

Wij doen er alles aan om je op je 
gemak te stellen. Persoonlijke aandacht 
vinden wij belangrijk, evenals een goede 
(mond)hygiëne en preventie.

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

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl
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K U N S T  &  C U L T U U R

inspiratie inc. bouwt met vrijwilligers en 
omwonenden ontmoetingsplek in cascadepark

Een bont gezelschap is aan het bouwen. 
Deelnemers van BuurT-Thuis Jan Steen 
en bewoners van het asielzoekerscen-
trum die in afwachting van hun plek in 
de maatschappij graag iets opbouwen. 
Buurtbewoners die het leuk vinden om 
mee te helpen en mensen te ontmoe-
ten. Ook begeleidend kunstenaar Tom 
Saal steekt zelf de handen uit de mou-
wen. Zijn vrouw Amal maakt foto’s en 
hun kinderen spelen in het zand. Katja 

Urban, communicatiemedewerker van 
Inspiratie Inc., is jarig en bracht zelfge-
bakken appeltaart mee voor bij de thee. 
Terwijl we hiervan genieten, vertelt zij: 
“Nu er zo hoog gebouwd wordt, zijn met 
name sterke mannen zonder hoogtevrees 
aan het bouwen. Maar ook met beide be-
nen op de grond is er genoeg te doen. 
Zandzakken vullen, thee zetten en koken 
in de buitenkeuken, muziek maken... 

Voordat we gingen bouwen, zijn we bij 
omwonenden langsgegaan om te vragen 
wat hun wensen waren voor het park. 
Een veel gehoord antwoord was dat het 
park nog wat kaal en tochtig is, dus een 
plek die wat beschutting biedt is meer 
dan welkom. Het bouwwerk wordt straks 
met leem bekleed en zal met zijn gewelf-
de vormen en natuurlijke kleur een mooi 
beeld zijn in het landschap. Binnen ko-
men banken en een houtkachel die ook 

dienst zal doen als kooktoestel. Eenieder 
zal de ruimte gratis kunnen gebruiken 
voor niet-commerciële doeleinden. Men-
sen hebben al allerlei ideeën voor work-
shops, dus dat komt wel goed. Buurtbe-
woners boden spontaan aan dat we bij 
hen water mogen tappen, een ander do-
neerde groente en zelfs onze bouwsteiger 
kregen we in bruikleen. 

Deze manier van bouwen is bedacht 
door de Iraans-Amerikaanse architect 
Nader Khalili. Zijn bouwwerken voldoen 
aan de strengste eisen voor veiligheid 
en duurzaamheid, maar zijn betaalbaar 
door de materiaalkeuze en door het bou-
wen met vrijwilligers. In Nederland is 
dit het eerste project in deze vorm. Maar 
inmiddels zijn we al gevraagd voor een 
volgend. Houd ons in de gaten, dit is nog 
maar het begin!”

redactie n
www.inspiratie-inc.nl

Begin augustus, midden in de zomervakantie, ging het bouwen 

van start. Een koepelvormig gebouw, opgebouwd uit zakken 

gevuld met zand. Het bouwwerk zal met leem worden bekleed. 

na twintig bouwdagen is de top al bijna bereikt. Veel nieuws-

gierige voorbijgangers hebben al een kijkje genomen of gingen 

spontaan meehelpen. Het werkt heel aanstekelijk. 
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W I J K T E A M

Wat doe je als wijkwerker voor 
‘Poort voor elkaar’?
“Het is mijn rol om te zorgen dat men-
sen de weg naar elkaar weten te vinden. 
Dat bewoners uit Almere Poort elkaar 
leren kennen, elkaar kunnen helpen en 
samen activiteiten kunnen ondernemen. 
We brengen mensen met elkaar in con-
tact en zorgen ervoor dat zij elkaar ont-
moeten. Het is ons doel om te bereiken 
dat iedereen in Poort één of twee mensen 
in zijn of haar directe omgeving kent, 
aan wie hij of zij iets kan vragen. Dat 
varieert van koffie drinken, met de kin-
deren naar de speeltuin, boodschappen 
doen, klusjes doen, een goed idee voor 
de buurt uitwerken enzovoort. In Poort 
wonen veel jonge mensen op zichzelf. 
De gemiddelde leeftijd is 28 jaar. Velen 
zijn hier zonder familie of gezin komen 
wonen. Ook wonen in Poort veel alleen-
staande ouders met jonge kinderen. Voor 
hen hebben we inmiddels al een moeder-
vriendengroep gestart. 

Wij zijn op zoek naar bewoners met 
ideeën en wensen over dingen die zij in 
hun wijk willen realiseren. Bijvoorbeeld 
een groep ouders die samenwerken om 
de kinderen naar school te brengen en 
op te halen, zodat je op tijd op je werk 
kunt zijn of rustig naar een afspraak 
kunt. Maar hoe help je mensen als je niet 
weet dat een ander een helpende hand 
kan gebruiken? Poort voor Elkaar verza-
melt alle wensen, vragen en ideeën van 
mensen en zorgt ervoor dat mensen met 
elkaar in contact komen”. 

Welke vragen verwacht je?
“Ik verwacht dat we vooral ‘burenvragen’ 
krijgen.  Op dit moment hebben we al hele 
concrete vragen van mensen, zoals hulp 
bij leren omgaan met internet, ordenen 
van de thuisadministratie, helpende hand 
bij klusjes, voor wie kan ik koken, wie wil 
mij af en toe bezoeken, wie gaat er mee 
naar een activiteit of wandelen, het op-
richten van een voetbalgroep, een skate-

groep en alles wat bewoners bedenken.
Om de mensen verder te helpen kijken 
wij hoe we ons netwerk en onze kennis 
van organisaties kunnen inzetten. Wij 
richten ons op vragen over wonen, werk, 
de zorg en de leefbaarheid in de wijk. 
Wanneer we niet direct een oplossing 
kunnen bieden, kunnen we mensen wel 
de juiste weg wijzen. Mensen die vrij-
willigers zoeken of die vrijwilligerswerk 
willen doen kunnen ook bij ons terecht.  

Op dit moment zijn er veel verande-
ringen in de zorg en de regelgeving hier-
omtrent. Mensen zijn genoodzaakt veel 
meer zelf te gaan doen. Wij bemiddelen 
en stimuleren mensen dan ook om bin-
nen hun eigen netwerk; familie, vrien-
den, buren, hulp te zoeken en te bieden. 
Het gaat namelijk niet alleen om hulp 
vragen, het gaat ook om de wederkerig-
heid: wat kun je terug doen?”

Hoe kunnen de mensen jullie be-
reiken?
“Wij willen graag van mensen weten wat 
ze willen en wat ze kunnen. Waar hebben 
mensen behoefte aan en wat kunnen zij 
doen voor een ander. Op de website van 
de VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg 
Centrale Almere) kan iedereen die graag 
met ons in contact wil komen een formu-
lier invullen waarmee zij op de boven-
staande vragen antwoord geven. Wanneer 
wij dit formulier hebben ontvangen, 
nemen we snel contact op. Ook kunnen 
mensen me via e-mail bereiken”.

Wijkteam Almere Poort n

www.vmca.nl/poort-voor-elkaar-dossier
e.post@vmca.nl

Poort voor elkaar, samen lukt ’t!

Ken je mensen uit de buurt? Wil je graag een voetbalveldje of 

een bank in het park? Zoek je hulp bij klusjes of iemand om ge-

woon gezellig iets mee te ondernemen? Dan kun je terecht bij 

‘Poort voor Elkaar’. Evelyn Post is wijkwerker in Almere Poort. 

Ze werkt bij de VMCA en is als wijkwerker aan het wijkteam 

van Almere Poort verbonden. 

“Ik ben Naomi en ik woon in Alme-
re Poort. Ik ben getrouwd, heb een 
dochtertje en werk drie dagen per 
week. Naast mijn werk wil ik graag 
betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van Poort. Ik heb een cursus ‘Peu-
ter in zicht’ gevolgd en daar heb ik 
leuke mensen uit de buurt ontmoet. 
Aan mijn zwangerschapscursus heb 
ik zelfs twee echte vriendinnen over-
gehouden. Hierdoor besef ik hoe be-
langrijk en fijn het is om mensen die 
bij je in de buurt wonen te kennen 
en te kunnen vragen. Ik gun het an-
deren ook om contacten in de buurt 
te hebben en daarom werk ik als vrij-
willigster voor Poort voor Elkaar”.
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van basisscholen in Poort

O N D E R W I J S

onderwijs over cultureel erfgoed
op de europaschool

Op de Europaschool wordt bij het vak cul-
tuuronderwijs niet alleen aandacht besteed 
aan drama, dans en zingen, maar ook aan 
het cultureel erfgoed. Kleuters nemen een 
kijkje in de oude koffer van opa en oma. 
Daarin bevinden zich Gouden Boekjes van 
Annie M.G. Schmidt en Han Hoekstra en 
voorwerpen van vroeger zoals klompen, 
grammofoonplaten, een leesplankje en 
nog veel meer. De oude schrijfmachine 
wordt uitvoerig bekeken. “Handig, juf”, 
zei een leerling, “Kun je gelijk printen”. 
Groep 8 brengt een bezoek aan het Anne 
Frankhuis in Amsterdam. Ook de archeo-
logische vindplaatsen in Poort krijgen 
aandacht in de lessen. Nu weten de leer-
lingen wat er onder de paal met het schip 

montessorischool cascade biedt 
kleuters veel speelruimte

De Montessorischool is heel blij met de 
huidige locatie aan de Nederlandhof. De 
lokalen zijn licht en ruim en hebben veel 
ramen waardoor er een open sfeer wordt 
gecreëerd. In het onderbouwlokaal is 
ruimte voor verschillende hoeken, zoals 
een bouw-, poppen- en knutselhoek. Ook 
is er een leeshoek met dikke kussens waar 
kinderen zich met een boekje terug kun-
nen trekken. Ieder kind heeft een eigen 
plantje op school waar het zelf zorg voor 
draagt. Zorg voor de omgeving is dan ook 
één van de speerpunten van Montessori.
In de groep wordt gewerkt met specifiek 
Montessorimateriaal. Zo zijn er bijvoor-
beeld de houten rekenstokken. De kinde-
ren werken veel op kleedjes op de grond. 

obS de kleine Wereld deed mee 
met the battle van Zappsport

Op 28 augustus mocht groep 7/8 van OBS 
De Kleine Wereld meedoen met het on-
derdeel ‘The battle’ van het tv-program-
ma Zappsport. In de ochtend werden via 
een spel de snelste drie jongens en drie 
meisjes van de groep geselecteerd. In de 
middag vond op het Weerwater de ech-
te battle plaats tussen de jongens en de 
meisjes.Na een spannende strijd wonnen 
de jongens the battle. De uitzending op 
tv heeft inmiddels plaatsgevonden.

erop verborgen ligt en waarom. Wil je als 
ouders ook iets met het thema doen, dan 
is het leuk om met de kinderen naar het 
museum Nieuw Land in Lelystad te gaan 
of naar het museum op Schokland. 

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

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!
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kinder centrum almere viert 
driejarig bestaan met fancy fair
met opbrengst voor opkikker

op zaterdag 6 september or-

ganiseerde Kinder Centrum 

Almere op locatie van de bso 

in het Cascadepark ter gele-

genheid van zijn driejarig be-

staan een Fancy Fair. Het werd 

een fantastische dag waarop 

van alles te doen was. De ge-

hele opbrengst was bestemd 

voor Stichting opkikker. Het 

kindercentrum haalde in to-

taal maar liefst 2000 Euro op 

voor dit mooie doel, mede 

dankzij vele sponsoren.

Kinder Centrum Almere opende in sep-
tember 2011 ‘De Boerderij’ en in janu-
ari 2014 ‘De Hooiberg’ voor de buiten-
schoolse opvang. Van het begin af aan 
waren beide locaties enorm populair. 
Renate van Westen: “Beide vestigingen 
ademen de sfeer van het buitenleven, 

gecombineerd met de beste pedagogisch 
medewerkers, een leuk programma, goe-
de voorwaarden en dagelijks een verse 
maaltijd. Dit succes hebben we mede te 
danken aan de ouders die hun vertrou-
wen in ons hebben gesteld en de ge-
meente die het mogelijk heeft gemaakt 

dat wij op zulke fantastische locaties 
mochten bouwen. En niet te vergeten de 
buurtbewoners, onder wie Wim Stukje 
en Marije Buiter, die vrijwillig de verzor-
ging van de dieren en de moestuin op 
zich hebben genomen. 

Ons driejarig bestaan wilden we dan 
ook zeker niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Een feestcommissie werd opgericht 
en al gauw waren we het erover eens dat 
we Stichting Opkikker wilden steunen. 
Om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor dit goede doel, organiseerden we 
vooraf een sponsorloop en vroegen we 
ondernemers om de fancy fair te spon-
soren. Massaal werden materialen voor 
de activiteiten, eten en drinken en mooie 
prijzen voor de loterij gedoneerd”.

De Almeerse stichting verzorgt Opkik-
kerdagen voor gezinnen uit het hele land 
met een langdurig ziek kind. De activiteit 
op zo’n dag kan van alles zijn, van een 
helikoptervlucht tot een dag meedraaien 
met de politie of bij een echte profvoet-
balclub. Met het door Kinder Centrum 
Almere opgehaalde bedrag kunnen voor 
vier gezinnen Opkikkerdagen worden 
georganiseerd. 

redactie n

Kinder Centrum Almere haalde maar liefst 
6 2000 op voor Stichting Opkikker. v.l.n.r. 
Renate van Westen, Jeffrey Kesselaar van 
Stichting Opkikker, Nicole van den Berg, 
Linda Sparnaaij en Leo van Belzen.

K I N D E R O P V A N G
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de ene na de andere winkel 
gaat open in de Homerusmarkt
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Dinsdag 26 augustus. De allereerste zaak 
in de Homerusmarkt is open: Lunchtijd. 
Terwijl bouwlieden af en aan lopen voor 
de laatste afwerkingen, maakt Linda  
haar eerste belegde broodjes klaar. De 
specials hebben namen uit de Griekse 
mythologie. Ik bestel een broodje Pyg-
malion en ben aangenaam verrast. Het 
is mooi weer en omwonenden komen 
nieuwsgierig een kijkje nemen, bestellen 
koffie en ijsjes en maken dankbaar ge-
bruik van het terras. 

Twee dagen later is ook notenspeciaal-
zaak C’estbon open en ruikt het heerlijk 
naar versgebrande noten. Iedereen die 
proeft, koopt spontaan een zakje noten 
of rozijnen, en komt terug voor meer. 
Zes dagen per week kun je hier terecht 
bij de vrolijke Niroz en Huseyin.

Op zaterdag is het helemaal feest als er 
nog vier winkels open gaan. Ria’s Style is 

een handwerk- en kralenwinkel waar de 
uitgestalde materialen uitnodigen om zelf 
aan de slag te gaan, maar waar ook leuke 
kant-en-klare hebbedingetjes, zoals arm-
banden en boeddha-hangers te koop zijn. 

Op de bovenverdieping vind je ook 
Cosas Bonitas, een winkel met woonac-
cessoires en dameskleding. Mijn oog valt 
op de prachtige schalen en Adinda weet 
me te vertellen dat ze handbeschilderd 
zijn in Tunesië en hoe praktisch: ze kun-
nen in de oven en de vaatwasser.

Tom, de eigenaar van de Kaazzaak, 
opende maar liefst drie winkels in Ne-
derland. Naast de heerlijkste biologische 
kazen en mooie wijnen, verkoopt hij 
ook andere delicatessen, zoals olijven en 
droge worst. Tevens kun je een flesje met 
olie of azijn laten vullen. Tom wijst me 
op de balsamico met dadels en vijgen.

Kamyar opende SAP, Slijterij Almere 
Poort, en kan je voorzien van allerlei 
suggesties voor het maken van cocktails. 
Zijn vader Ebrahim runt de naastgelegen 
BAP, Bakkerij Almere Poort.

Wekelijks komen er nieuwe zaken bij. 
Kom regelmatig een kijkje nemen of volg 
de Homerusmarkt op Facebook om op de 
hoogte te blijven van bestaande en nieu-
we winkels en leuke acties.

redactie n

EVENEMENTEN
HomeruSmarkt

zaterdag 8 november 
Feestelijke opening Homerusmarkt
De hele dag zijn er gratis attracties.

zaterdag 29 november 
Sinterklaas op bezoek
In de week van 24 t/m 29 november 
mogen kinderen hun schoen zetten.

vrijdag 19 t/m zondag 21 december
Kerstmarkt
De Homerusmarkt wordt 
ondergedompeld in kerstsfeer.

zaterdag 10 januari
Wintersportmarkt
Kom gebruikte wintersportkleding 
en skispullen verkopen.

S H O P P E N

Afgelopen zomer konden we het bouwproces volgen van de 

leuke markthal in het centrum van Homeruskwartier: de Home-

rusmarkt. Zowel de winkeliers als de omwonenden keken reik-

halzend uit naar de oplevering. Eind augustus was het zover, de 

eerste winkels gingen open. inmiddels kan er al geshopt worden 

bij twaalf winkels. Het officiële openingsfeest is op 8 november.

zie pag. 44 voor een compleet overzicht van alle winkels in de Homerusmarkt per begin oktober
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Het centrum van Homerus-

kwartier krijgt zijn contouren. 

Een eigen gezicht. Er zijn on-

dernemers aan het bouwen. 

De dagmarkt, de Homerus-

markt, is er gekomen. 

De eerste winkels met mooie en lekkere 
producten zijn inmiddels geopend en er 
komen er steeds meer bij. Ook het Ge-
biedskantoor Almere Poort neemt zijn 
intrek in de Homerusmarkt.

Levendigheid
Het Homerusplein is dé plek waar be-
woners elkaar kunnen ontmoeten. Het 
is straks groot genoeg voor een jaarlijks 
buurtfestival en klein genoeg om met twee 
of drie terrasjes levendigheid te creëren. 
Bij het plein bevindt zich de bushalte en 
zodra het plein af is, zal de bus hier stap-
voets rijden. Rond de zomer van 2015 zal 
het plein definitief bestraat zijn. In januari 

opent de eerste Sterrenschool van Almere, 
gebouwd in het Homeruspark, haar deu-
ren. De kinderen kunnen in de schooltuin 
beginnen met schoffelen en met hun eer-
ste schooltuinlessen. Later in het seizoen 
kunnen ze hier zaaien en oogsten.

Grote plataan krijgt nieuw thuis
Binnenkort siert een héél grote plataan 
het plein. De plataan is een volwassen 
exemplaar, 90 jaar oud, en biedt volop 
schaduw in de zomer en verkleurende bla-
deren in de herfst. De stam van de boom 
heeft een omtrek van wel drie meter! De 
boom wordt gebracht zodra hij zijn blade-
ren heeft verloren en vervoerd kan wor-
den. Hij wordt opnieuw ingeplant op deze 
centrale plek. Na het planten zal de boom 
van verre te zien zijn, een statig symbool 
in het deels nog onbebouwde Homerus-
kwartier Centrum. Over een paar jaar, als 
het plein rondom bebouwd is, staat hij op 
het beschutte plein te pronken. 

team Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
gemeente Almere n

Homerusplein volop in ontwikkeling

B O U W E N

Deze 90 jaar oude boom wordt geplant 
op het Homerusplein.

Informatiepunt Bouwen en Wonen 
dinsdag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur
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kom ook, 
gezellig!
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op 10 oktober vindt de officiële opening plaats van het gebieds-

kantoor Poort van de gemeente op de nieuwe locatie – in de 

Homerusmarkt, de hippe markthal in het centrum van Homerus-

kwartier. ook gebiedsmanager Harald van der Kooi is nieuw, hij 

is sinds 1 augustus enthousiast aan het werk voor Poort.

mooie locatie
De eerste jaren huisde het gebiedskan-
toor in een bouwkeet aan de Castorweg, 
totdat daar plaats gemaakt moest worden 
voor nieuwbouw. Daarna was het kan-
toor gedurende een jaar te vinden aan 
de Monacostraat in het gebouw van de 
dependance van basisschool De Droom-
spiegel. Diana Stobbe, gebiedssecretaris: 
“We zijn blij met de nieuwe locatie in 
de Homerusmarkt, het is een heel leuk 
gebouw en we hopen dat bewoners nu 
nog makkelijker binnen zullen stappen 
met hun vragen. Tijdens het spreekuur 
op dinsdag zitten hier allerlei mensen 
om direct vragen te beantwoorden, maar 
ook op andere dagen zijn we bereikbaar. 
Als we een vraag niet kunnen beant-
woorden, kunnen we wel doorverwijzen 
naar de juiste persoon. De lijnen zijn kort 
en we hebben bewust gekozen voor een 
locatie in de wijk”.

Gebiedsmanager
Diana heeft gedurende de afgelopen vier 
jaar twee keer afscheid moeten nemen 
van collega’s. Anja de Graaff was kwar-
tiermaker Poort van het eerste uur en 
Marleen Sanderse volgde haar op als ge-
biedsmanager. Zij vond een nieuwe uit-
daging. Sinds 1 augustus is Harald van 
der Kooi gebiedsmanager Poort. 

Harald woont in Bussum – op tien 
treinminuten van Poort – en werkt al 
sinds 1995 in Almere, onder andere als 
beleidsadviseur en adviseur ruimtelijke 
inrichting. Hij is met veel plezier begon-
nen in zijn nieuwe functie. “De afgelo-
pen twee jaar heb ik me ingezet voor 
Waterwijk Seniorproof. Daarbij hield ik 
me vooral bezig met de contacten met de 
bewoners en het verbinden van partijen 
op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg. Dat bleek succesvol en maakte veel 

los in de wijk. Het samenwerken met be-
woners en maatschappelijke partners in 
Waterwijk is mij zo bevallen dat ik op 
zoek ging naar een plek waar ik hiermee 
verder kan. Poort biedt mij die uitdaging. 

Pioniersgeest
Poort is een heel bijzonder stadsdeel, 
een gebied dat organisch groeit en waar 
volop geëxperimenteerd wordt. Er wordt 
hier gewoond en gewerkt, terwijl het 
doorlopend in ontwikkeling is. Bewo-
ners zijn erg betrokken bij hun woon-
omgeving. De pioniersgeest die zo ken-
merkend is voor Almere, is hier in hoge 
mate aanwezig. Het lijkt me mooi om 
deze kracht ten volle te benutten.

Mijn focus ligt op sociaal gebied. Er 
zijn diverse mooie bewonersinitiatieven 
in Poort, maar er is ruimte voor meer. 
Ik wil graag de wijken in, met bewoners 
spreken. Wat leeft er, wat zijn de plan-
nen? Wellicht waren de mensen de eerste 
tijd druk met het inrichten van hun nieu-
we huis en is nu de tijd rijp om verder te 
kijken. Door het samen organiseren van 
activiteiten, leren buurtbewoners elkaar 
beter kennen. Er ontstaat iets waarde-
vols, wat een wijk tot veel meer maakt 
dan alleen een plek om te wonen.

Hernieuwde energie
Het Cascadepark wordt steeds levendi-
ger. Binnenkort wordt de Playground 
geopend. Naast het Klokhuis verrijst een 
zandzakkenkoepel. En aan het andere 
uiteinde van het park onderhouden be-
woners het rosarium. Met hernieuwde 
energie willen we het park verder laten 
invullen door en ‘eigen’ maken voor de 
bewoners. Denk aan de natuurspeeltuin 
die nog ontwikkeld moet worden. Ook 
zullen er volwassen bomen in het park 
geplant worden. Hiermee wordt gehoor 

gegeven aan één van de wensen die be-
woners zelf hebben geuit.

Sociale kwetsbaarheid
Naast het aanmoedigen van bewoners-
initiatieven zal ik ook oog hebben voor 
signalen van sociale kwetsbaarheid, die 
er in dit jonge stadsdeel helaas al zijn. 
Hier wonen veel jonge gezinnen met 
hoge financiële lasten. Wanneer er iets 
mis gaat – bijvoorbeeld het verlies van 
een inkomen – zijn de gevolgen soms 
verstrekkend. Ik wil mij daarvoor inzet-
ten en netwerken met de sociale partners 
uitbouwen zodat we adequaat op deze 
signalen kunnen inspelen”. 

redactie n

G E B I E D S K A N T O O R

Gebiedskantoor Poort nieuwe 
locatie in Homerusmarkt

Harald van der Kooi, gebiedsmanager 
Poort van de gemeente, bij de nieuwe 
locatie van het gebiedskantoor Poort: 
de Homerusmarkt

Inloopspreekuur bewoners
elke dinsdag 13.00 - 14.00 uur 

Gebiedskantoor Poort, Homerusmarkt, 
Najadenstraat 3-5, Almere Poort

telefoon: 14 036
e-mail: dstobbe@almere.nl



Stad & Natuur almere
nieuwe ‘bewoners’ klokhuis

Stichting Stad & Natuur Almere heeft het 
Klokhuis per 1 september overgenomen 
van Kindercasla. Stad & Natuur hanteert 
voorlopig dezelfde activiteiten. Dat bete-
kent dat er nog steeds elke laatste zondag 
van de maand rondleidingen op afspraak 
zijn. Ook kun je er terecht voor een kin-
derfeestje. De Almeerse scholen kunnen 
educatieve activiteiten volgen of hun 
schoolreisje hier vieren. Wanneer je bo-
venstaande activiteiten wilt boeken, dan 
kun je een mail sturen naar info@staden-
natuur.nl. De website www.kindercasla.nl 
blijft voorlopig online. 

Stad & Natuur beheert en program-
meert nog meer voorzieningen in Almere, 
zoals stadslandgoed de Kemphaan, na-
tuurbelevingcentrum de Oostvaarders, 
schaapskooi in het Vroege Vogelbos, kin-
derboerderijen Den Uylpark en De Bees-
tenbende, Warmoezerij de Buitenplaats. 
Op al deze locaties wil de Stichting de 
stad en de natuur met elkaar verbinden, 
samen met verschillende partners. Alle 
locaties hebben een eigen karakter, func-
ties en activiteiten. Ook het Klokhuis past 
hier prima tussen, omdat hier natuur en 
techniek samen komen. Daarnaast heeft 
Stad & Natuur per 1 september ook het 
gebouw cASLa overgenomen aan het 
Weerwater, dat heet vanaf nu De Vossen-
burcht. Vanuit De Vossenburcht worden 
stadssafari’s georganiseerd naar o.a. het 
Vogeleiland.

Voor meer informatie over Stad & Na-
tuur kijk je op www.stadennatuur.nl of 
volgt u ons op facebook/twitter: staden-
natuur.

Stad & Natuur Almere n
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in almere Poort

op deze pagina’s lichten we een aantal nieuwe 

aanwinsten in ons stadsdeel uit. Sommige bedrijven 

draaien al een maand of wat, andere hebben net de opening 

achter de rug. Heb jij ze al ontdekt?

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

aan het eind van de dag van een bier-
tje, een goed glas wijn of prosecco. Het 
mooie weer leende zich ook voor buiten 
zitten op het terras, waar ’s middags de 
zon op staat. 

Binnen is het ruim opgezet, je vindt 
altijd wel een plekje naar je gading. De 
inrichting is van alles wat. De lounge-
hoek met de Marokkaanse salontafel en 
het design-bankje is nu al mijn favoriet. 
De menukaart voor de theesoorten staat 
met krijt op een bord geschreven. Van 
China tot Zuid-Afrika zijn de grote thee-
landen vertegenwoordigd. Opvallend is 
de ‘Romeo e Guilieta’, volgens het menu 
een ‘romantische mix van groene thee, 
papaya, aardbeien en rozenblaadjes met 
een zoete en fruitige geur. Voor dromers 
en liefhebbers’. Als de thee of koffie naar 
meer smaakt, kun je een zakje of een blik 
ervan kopen. Het inpandige voormalige 
glazen kantoor van de manager van de 
bank doet nu dienst als winkel. Voor de 
lekkere trek zijn er croissants, tosti’s, 
saucijzenbroodjes, muffins en appeltaart. 
Kinderwagens, schoothondjes, TheeKafé 
kan het allemaal hebben. Ted en Agaath 
wilden een huiskamersfeer creëren, en 
dat is hen goed gelukt!

Zonnestudio Sunsitive
Europalaan 826
Nog iets nieuws onder de zon in Poort 
is Zonnestudio Sunsitive, waar de gast-
vrijheid van de eigenaren meteen opvalt. 
Mali en Fatma runnen samen met veel 
plezier de zonnestudio en beschikken 

theekafé
Oostenrijkstraat 1
Ted en Agaath vonden dat Almere Poort 
er nog wel een gezellig café bij kon heb-
ben en leefden zich uit in het voormalige 
pand van de Rabobank, op de hoek van 
de Oostenrijkstraat en de Europalaan. 
Tijdens de eerste drie weken na de 
opening van TheeKafé vonden al veel 
nieuwsgierige Poortbewoners hun weg er 
naartoe en de reacties waren enthousiast. 
Scholieren van het Arte College, maar 
ook zzp’ers, en forenzen die na hun werk 
buiten Almere even willen ontspannen 
dichtbij huis. Een plek waar je heerlijk 
kunt zitten en genieten van de bijzon-
dere soorten thee of Italiaanse koffie, en 

openingstijden:
woensdag en donderdag 10:00 - 19:00 uur

vrijdag en zaterdag 10:00 - 22:00 uur
zondag 12:00 - 19:00 uur

maandag en dinsdag gesloten

Oostenrijkstraat 1
1363 CB Almere Poort

036-841 59 68
www.theekafe.nl
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Zonnestudio Sunsitive Almere

Europalaan 826

1363 BM Almere Poort

036 - 841 42 50

www.zonnestudiosunsitive.nl

facebook: zonnestudiosunsitive

over net zo klantvriendelijk en deskun-
dig personeel. Fatma werkte jarenlang 
in de kapperswereld als instructrice voor 
Wella SP. Zij zocht een nieuwe uitda-
ging en vond deze aan de Europalaan 
in Almere Poort. Een pand geschikt voor 
een zonnestudio, in een buurt waar er 
nog geen was. Fatma werkt graag met 
apparatuur van kwaliteit. Sommige 
mensen komen van ver, speciaal voor de 
Ergoline zonnebanken. Daarnaast kun je 
in de studio gebruik maken van een in-
frarood-cabine met een douche en is een 
hoek ingericht als kapsalon. Alles ziet er 
even uitnodigend en smaakvol uit. De 
verzorgingsproducten zijn ook van top-
merken – crèmes van Australian Gold 
om je huid te voeden voor het zonneba-
den op de zonnebank en haarproducten, 
hoe kan het ook anders, van Wella SP. 

Vaste klanten betalen met een klan-
tenpasje, dat zij kunnen opwaarderen in 
de winkel. Hierop staan ook gegevens 
opgeslagen, zoals het aantal minuten 
zonnen dat past bij jouw huidtype en 
de producten die je gebruikt. Stap je on-
der, of liever gezegd in de Super bruiner, 
Turbo bruiner of de Power bruiner, dan 
luister je naar een aangename muziek, 
door Fatma gekozen en door klanten 
gewaardeerd. Nog voor de opening zijn 
Fatma en Mali de buurt gaan verkennen 
en kwamen tot de conclusie dat in Poort 
trendy mensen wonen, die zich graag 
goed verzorgen, uiterlijk en innerlijk. 
Daarom hebben zij er alle vertrouwen in 
dat hun studio hier op de juiste plaats 
staat. Verwen jezelf met een bezoek aan 
Zonnestudio Sunsitive.

bell’s tattoo & Piercings
Europalaan 939
Heb jij een weloverwogen besluit geno-
men om wat meer kleur aan je leven toe 
te voegen, dan ben je bij de pas geopen-
de tattoo- en piercingshop van Bell aan 
het goede adres. Bell is geen onbekende 
naam in de branche. Zij leunt op jaren-
lange ervaring, begon ooit haar eerste 
zaak samen met haar man en opende elf 
jaar terug de zaak aan de Markerkant, 
waar haar zoon Tommy kunstig ta-
toëert. Nu ook Mitchell, haar jongste 
zoon, zich heeft toegelegd op tatoeage, 
besloot zij voor hem een filiaal te ope-
nen. Aangezien Bell sinds enige tijd in 
het Europakwartier woont, lag de keuze 
voor het pand aan de Europalaan voor 
de hand. Zelf is zij niet alleen gespecia-
liseerd in het zetten van piercings, maar 
ook thuis in de regelgeving en strenge 
hygiënewetten. Mitchell doet het cre-
atieve werk. Daarvoor moet je niet al-
leen mooi kunnen tekenen en goed de 
techniek beheersen, maar ook diepte in 
een tekening kunnen creëren, en perfect 
letters kunnen tekenen. Ook moet je de 
voorbeelden die mensen meebrengen 
kunnen ‘vertalen’ naar een smaakvol 
beeld. Mitchell heeft allerlei opdrachten, 
groot en klein, en maakt er altijd iets 
bijzonders van, in nauw overleg met de 
klant. Oude tattoos die niet mooi gezet 
zijn, kan hij prachtig bedekken met een 
compleet nieuwe, puntgave tattoo. Je 
vindt hiervan voorbeelden op Facebook, 

compleet met foto ‘voor’ en ‘na’. Ook 
handig als toch eens van die getatoëerde 
naam van je ex af wilt! 

Je maakt natuurlijk van alles mee in 
een tattooshop. Zo kocht Bell ooit een 
aantal Kirby stofzuigers en grapte te-
gen de verkoper dat deze dan ook maar 
een tattoo van haar moest afnemen. Hij 
kwam terug en liet zowaar op zijn schou-
der een Kirby stofzuiger tatoëren! Of een 
manager van een bank die zich een ‘suit’ 
liet aanmeten. Dat is een tattoo over een 
groot deel van je lijf, die tijdens het werk 
echter geheel bedekt wordt door je nette 
pak. Ook verdrietige dingen. Zoals een 
jongen van vijftien die maar liefst ne-
gen namen op zijn arm wilde laten ta-
toëren. Hij was ongeneeslijk ziek en had 
nog slechts een paar maanden te leven 
te hebben. Dit is ook op televisie geweest 
in ‘Over mijn lijk’ van BNN. Je moet wel 
stalen zenuwen hebben, maar daar ont-
breekt het dit ijzersterke team niet aan.

bleu et rose
Homerusplein 1 B
In het witte gebouw links naast de 
Home rusmarkt opende Bleu et Rose, een 
verrassend leuke winkel met kraamca-
deaus en alles wat je nodig hebt voor 
een babyshower of een kraamfeest in 
stijl. Traktaties voor geboortes of kinder-
verjaardagen kunnen geheel naar wens 
gemaakt worden. In de winkel vind je 
talloze inspirerende voorbeelden. Ook 
kun je hier terecht voor luxe cadeaus als 
een houten loopfiets, een snoezig houten 
speelkeukentje of een grappige koe waar 
een kleintje op kan zitten. De welbekende 
‘luiertaarten’ worden hier prachtig opge-
maakt met mooie stoffen. Eigenaresse 
Sylvia voorziet je graag van advies. Je 
wordt spontaan vrolijk in deze winkel! 
Bleu et Rose heeft ook een webshop, 
maar jij als bewoner van Poort hebt de 
luxe om alles live te kunnen aanschou-
wen in deze winkel om de hoek! 

redactie n
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Shiatsu tegen migraine
Het beste van twee werelden
Shiatsu (shi = vinger, atsu = druk ) is een 
manuele behandelmethode en therapie 
die de gezondheid en vitaliteit bevor-
deren. De therapie vindt zijn oorsprong 
in Japan en is ontwikkeld door Tokujiro 
Namikohsi. Shiatsu is gebaseerd op wes-
terse kennis over anatomie en fysiologie. 
Het combineert het beste van twee we-
relden.

Bij pijn of andere klachten is er een 
disbalans van evenwicht in het lichaam. 
Bij een shiatsu-behandeling drukt de 
therapeut met de duimen en handpal-
men op specifieke punten in het lichaam. 
Door de druktechnieken wordt de ener-
giestroom op gang gebracht in de delen 
van het lichaam waar die is gestagneerd. 
Waar spanning zit, treedt zo ontspan-
ning op en de zwakke zones worden ge-
stimuleerd. 

“Shiatsu is een nuchtere en bere-
deneerbare techniek. als je ervoor 
open staat, kan het je leven volle-
dig veranderen“

Shiatsu-therapie reguleert de werking 
van de zenuwstelsel, verhoogt de weer-
stand van het lichaam, verbetert de 
bloedcirculatie en versoepelt het lichaam. 
Het is zeer effectief bij migraine en bij 
symptomen op lichamelijk en emotio-
neel gebied, waaronder spanningshoofd-
pijn, buikpijn, nek – rugklachten, RSI. 
Het is een aanrader bij verschijnselen 
van burn-out.

migraine
Migraine is een veelvoorkomende kwaal.
Zo’n tien procent van de bevolking heeft 
het, de meeste aanvallen komen voor als 
je tussen 25 en 55 jaar oud bent. Vrou-
wen hebben twee keer zoveel last van 
migraine als mannen. Migraine is een 
plots optredende en bonzende hoofdpijn 
aan één kant of aan beide kanten van het 
hoofd. Een aanval kan vier uur duren, 
maar ook 72 uur. De pijn wordt erger bij 
bewegen en je hebt last van lichtprikkels 
en harde geluiden, andere klachten zijn 
misselijkheid en braken, de hoofdpijn is 
het meeste kenmerkende symptoom en 
wordt veroorzaakt door de vernauwing 
van de bloedvaten in het hoofd.

Shiatsu-massage helpt de energie-
stroom in het hoofd weer te laten stro-
men, zodat de vaten zich weer verwijden 
en de migraine hoofdpijn verdwijnt of 
minder wordt.
Shiatsu-behandelingen hebben zeker ef-
fect op migraine-aanvallen:
1. Minder frequent een aanval tot hele-
maal geen aanvallen meer.
2. De migraine-aanvallen zijn beter te 
beheersen door onder andere oefenin-
gen.

“bij shiatsu is het niet alleen: je 
hebt migraine, slik een pil. maar 
ook: wat eet je, heb je stress en  
beweeg je?”

Maurizio Salazar, shiatsu- 
en massagetherapeut n

Maurizio Salazar
ShiatSu- en MaSSagetherapeut

MediSche ShiatSu praktijk

Danastraat 12
1363 Wt Almere Poort
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

“Na ongeveer tien jaar met mi-
graine te hebben rondgelopen, gaf 
mijn collega mij de tip eens shiatsu 
te proberen. Dat vond ik het probe-
ren waard, want baat het niet dan 
schaadt het niet, dacht ik. In al die 
jaren had ik natuurlijk al veel me-
dicijnen voor deze kwaal geslikt. Ik 
heb een afspraak met Maurizio ge-
maakt en de behandeling is gestart. 
Al na de eerste behandeling voelde 
ik de spanning in mijn nek afnemen, 
de plek waar een migraine aanval 
bij mij begint of ik kan beter zeggen 
begon. Deze pijn trok dan eenzijdig 
naar mijn voorhoofd en het was al-
tijd onomkeerbaar. Reden om maar 
weer een pil te slikken. Alleen al het 
wegblijven van het trekken in mijn 
nek vond ik een heerlijk gevoel. 
Maar sinds de eerste behandeling 
heb ik eigenlijk geen echte migrai-
neaanval meer gehad”. 

M.V.B, Almere Haven



voetklachten? 
de podotherapeut kan je helpen!

Je kent het vast wel, 
zere voeten. Voetklach-
ten en pijn aan de en-
kels, knieën, heupen of 
rug ontstaan vaak door 
een afwijkend func-
tioneren van de voeten 

en/of het looppatroon. Met deze klach-
ten kun je bij de podotherapeut terecht. 
Daarnaast wordt uiteraard schoenadvies 
gegeven en voorlichting ter voorkoming 
van diverse klachten. De podotherapeut is 
de voetspecialist bij uitstek die de oorzaak 
van de klachten opspoort en aanpakt. 

Sinds april dit jaar houd ik in de Poort-
kliniek praktijk als podotherapeut. Po-
dotherapie wordt vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering en er is geen 
verwijsbriefje voor nodig. Zo kun je direct 
bij de voetenspecialist terecht en snel be-
ginnen met werken aan je herstel. 

De behandeling kan bijvoorbeeld 
bestaan uit het aanmeten van podo-
therapeutische zolen of een siliconen 
teenstukje. Wij maken gebruik van de 
modernste technieken, zoals de Paro-
med 3D-scanner voor de vervaardiging 
van inlegzolen op maat.

Alle podotherapeuten bij Voetsula zijn 
lid van de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten en ingeschreven bij 
het Kwaliteitsregister Paramedici. Om de 
kwaliteit te waarborgen dient de podo-
therapeut zich aan bepaalde hygiëne- en 
beroepscodes te houden.

Femke van Langeveld, podotherapeut n
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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.

Poortkliniek Almere    
Beneluxlaan 573-579
1363 BJ Almere Poort

035-887 15 65  
www.voetsula.nl
info@voetsula.nl

breng je darmen tot rust 
met het fodmaP-dieet

Lange tijd kregen patiënten met het prikkelbare-darm-

syndroom te horen dat ze met hun klachten moesten 

leren leven. Een nieuw Australisch voedingsprogram-

ma schept nieuwe hoop: maar liefst drie op de vier 

patiënten zien met het dieet hun klachten afnemen!

In Australië en inmiddels ook in Groot-
Brittannië is het FODMAP-dieet al goed 
ingeburgerd, maar in Nederland is het 
nog vrij nieuw. Bij drie op de vier pa-
tiënten met PDS – prikkelbare-darm-syn-
droom – zorgt het programma voor een 
opmerkelijke verbetering. Sommigen zijn 
zelfs volledig van hun klachten verlost. 
Niet alleen de typische symptomen, zo-
als stoelgangproblemen, buikpijn en een 
opgeblazen gevoel nemen af, patiënten 
geven ook aan minder vermoeid te zijn. 

FODMAP’s zijn kleine moleculen van 
bepaalde koolhydraatsoorten die slecht 
of niet opgenomen worden in de dar-
men. Hierdoor komen gassen vrij en 
gaan de darmen extra vocht toetrekken, 
wat zorgt voor een opgeblazen gevoel, 
winderigheid en krampen. Door de FOD-
MAP’s te elimineren proberen we de 
darmen tot rust te brengen. Vervolgens 
worden de FODMAP’s één voor één weer 
geïntroduceerd. Zo kunnen we erachter 

komen welke FODMAP’s de darmklach-
ten veroorzaken en deze vervolgens uit 
de voeding weglaten. 

Voor de meeste patiënten betekent het 
voedingsprogramma een aantal aanpas-
singen. Het dieet leert hen begrijpen 
hoe hun lichaam werkt, welke voeding 
het aankan en wat ze beter links kun-
nen laten liggen. Voor patiënten die al 
jarenlang met buikpijn en andere on-
gemakken kampen waarbij de reguliere 
PDS-adviezen niet toereikend zijn, kan 
dit dieet écht hun leven veranderen. 
Het FODMAP-dieet wordt dan ook be-
schouwd als een van de belangrijkste 
doorbraken in de behandeling van PDS.

Je kunt beter niet op eigen houtje gaan 
experimenteren met dit voedingspro-
gramma, maar doet er goed aan je te la-
ten begeleiden door een diëtist. Wij zijn 
opgeleide FODMAP-diëtisten en hebben 
er al goede resultaten mee geboekt.

Ook veel kinderen ervaren darmklach-
ten. Vaak zijn een aantal aanpassingen 
in de voeding al voldoende om darm-
klachten bij kinderen te verhelpen, maar 
ook het FODMAP-dieet kan toegepast 
worden. Afhankelijk van de klachten  
beoordelen wij tijdens het eerste consult 
of het al dan niet raadzaam is om met 
het FODMAP-dieet te beginnen of dat we 
een andere behandeling starten.

Daarnaast bieden wij uiteraard ook  
voedings- en dieetbegeleiding bij ande-
re klachten en ziektebeelden. Vanuit de 
basis verzekering heb je recht op drie uur 
vergoeding, waarbij kinderen niet onder 
het eigen risico vallen. Ben je aanvullend 
verzekerd? Dan heb je mogelijk recht op 
extra vergoeding. We houden praktijk in 
de Poortkliniek en elders in Almere.
 

Eline Binkhorst, Jantina Nguyen-de Groot 
en Marije Buiter, diëtisten Simpl.Food n

GEZOND EN lEKKEr 
ETEN = SIMPEl

www.simplfood.nl • info/afspraken: 

0320-23 92 23 • info@simplfood.nl
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druk, druk, druk

“Hoe gaat het met je?” 
“Ja, druk, druk, druk”, 
is iets wat ik bijna da-
gelijks hoor. Vandaag 
de dag moeten we van 
alles. Je moet naar je 
werk, je moet je reke-

ningen betalen, je moet je kinderen naar 
school brengen of naar zwemles, je moet 
dit, dat, zus, zo… Door deze drukte sta je 
niet stil bij jezelf. Ik zie dit bij mijn klan-
ten, maar herken het zelf ook. De agen-
da’s staan propvol, maar wanneer sta je 
eens stil bij jezelf en vraag je jezelf af: 
wat voelt goed? Wat wil ik?

We raken door de drukte steeds meer 
onze eigen ik kwijt, onze intuïtie werkt 
minder goed en alles gaat op de automa-
tische piloot. Wanneer stond jij voor de 
laatste keer bewust je boterham te sme-
ren of kon je genieten van de bloemen in 
je tuin omdat je er de tijd voor nam er-
naar te kijken?

Meditatie is een goede oplossing om 
jezelf terug te vinden in deze drukte. 
Maar betekent dit dat je met kaarsen om 
je heen op een kussen zit en “Ohmm” 
zingt? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet! 
Je kunt zelfs tijdens een vergadering op je 
werk mediteren. Staar naar een punt en 
ga met je aandacht naar je buik, volg de 
in- en uitademing en merk de beweging 
op achter je navel. Je kunt ook heel be-
wust genieten van je favoriete muziek of 
gewoon even stil zijn en luisteren. Medi-
tatie is een ruim begrip, maar eigenlijk is 
het een techniek om het bewustzijn om te 
schakelen, zodat je dichter bij jezelf komt.   

Probeer dagelijks te genieten van de 
kleine dingen in het leven. Met iets kleins 
kun je al de kwaliteit van je leven verande-
ren. Als ik een klant een gezichtsbehande-
ling heb gegeven, voelt deze zich daarna 
vaak veel beter. Neem eens een dag vrij en 
doe iets voor jezelf wat je echt leuk vindt 
of laat jezelf verwennen met een heer-
lijke gezichtsbehandeling of massage, ga 
winkelen, of ga koffie drinken.                                                                                                          

Ik mediteer tien minuten per dag. Wat 
is nu tien minuten per dag? Het voelt ge-
weldig! Dit kan ik iedereen aanraden. Als 
hardwerkende moeder, dochter, partner, 
vriendin en ondernemer probeer ik zo 
verschil te maken en in balans te zijn. En 
natuurlijk heb je wel eens een off-day, 
maar leef nu en neem het er nu van!  

Amanda de Bruin, Zen Company n

I N  B A L A N S  I N  P O O R T

Yannick Dijk: “Bootcamp is geschikt 
voor zowel de gevorderde sporter als de 
beginner. En natuurlijk is het motive-
rend om in een groep te sporten, want 
enthousiast, dat zijn de deelnemers van 
YDS bootcamp absoluut. Een proefles is 
gratis, dus doe een keertje mee en ontdek 
waarom het zo verslavend is.

Ik bied echter niet alleen bootcamp, 
maar ook Personal Training. Het voor-
deel hiervan is dat dit compleet is aange-
past aan jou. Jouw agenda, jouw moge-
lijkheden, jouw doelen. Wil jij strakkere 
benen en ronde billen? Of juist gespier-
dere armen en rug? Dan krijg jij dat!

Personal training bevordert het verbe-
teren van de coördinatie en de algehele 
conditie. Het maakt je sterker. Je ver-
brandt vet en maakt spiermassa aan. De 
stofwisseling verbetert. 

Personal training is ook perfect voor 
mensen die graag willen afvallen. Samen 
gaan we kijken wat jij nodig hebt om die 

kilo’s kwijt te raken en gemotiveerd te 
blijven. Want wanneer je eenmaal bent 
afgevallen, is op gewicht blijven min-
stens zo’n grote uitdaging!

Tot slot wil ik vermelden dat personal 
training ook erg geschikt is voor de er-
varen sporter met een sportspecifiek doel. 
Ook wanneer je puur wilt werken aan 
een betere conditie, kun je dit voor el-
kaar krijgen met de begeleiding van YDS. 
Samen werken we stapsgewijs naar jouw 
doel toe. Wedden dat jij ook aan dat hard-
loop-evenement mee kunt doen?”
  

redactie n

YdS personal training is 
compleet aangepast aan jou

Yannick Dijk voorzag in een 

grote behoefte door in Poort te 

starten met bootcamp-lessen. 

Dit succes is niet zo vreemd, 

want bootcamp is een heel 

veelzijdige training. ook per-

sonal training is mogelijk.

06-343 733 24

www.ydsports.nl

www.facebook.com/YDSports

yannickdijksports@gmail.com

Yannick Dijk SportS

voor personal training, 

bootcamp en meer!
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Ruim vier jaar terug opende tandheelkundig Centrum Almere 

Poort als eerste tandartspraktijk in Poort haar deuren. in de 

kleinschalige praktijk aan de Homeruslaan werken de vaste 

tandarts, assistente en mondhygiëniste nauw samen. 

vrolijk en gedreven team runt 
kleinschalige tandartspraktijk 
tcaP aan de Homeruslaan

Angelique den Hartog is vrijgevestigd 
mondhygiënist binnen het tandheelkun-
dig centrum in het Homeruskwartier, 
waar zij met haar gezin naast woont. “Ik 
werk al twintig jaar als mondhygiënist. 
Mijn opleiding heb ik gevolgd aan het 
ACTA in Amsterdam. Behalve deze prak-
tijk heb ik nog een praktijk in Volendam. 

kinderschoenen
Toen ik net begon, stond het vak van 
mondhygiënist nog in de kinderschoe-
nen. De afgelopen twintig jaar heeft het 
een hele ontwikkeling doorgemaakt. In-
middels is voor veel patiënten een bezoek 
aan de mondhygiëniste even gewoon als 
de controle bij de tandarts. Toch zijn er 
nog mensen die zich niet realiseren hoe 
belangrijk een goede mondhygiëne is. Wij 

werken niet alleen aan het voorkómen 
van gaatjes maar ook aan het fundament 
van het gebit – de conditie van het tand-
vlees en het kaakbot. Het is natuurlijk 
van essentieel belang dat dit goed blijft. 

Prachtige resultaten
Het leuke aan mijn vak vind ik dat je 
prachtige resultaten kunt bereiken bij 
mensen met ernstige tandvleesproble-
men. Instructies krijgen kan soms min-
der leuk zijn voor de cliënt, die voelt zich 
toch een beetje ‘betrapt’. Poetsen staat 
nog steeds op nummer één voor wat be-
treft de mondzorg, maar tussen de tan-
den reinigen is even belangrijk. Twijfel 
daarom niet. Heb je last van een slechte 
adem, bloedend tandvlees of wil je ge-
woon een fris en stralend gebit, bel of 
mail voor een afspraak. Je kunt altijd bij 
mij terecht, een verwijzing is niet nodig. 

Vergeet bovendien niet dat een behan-
deling bij de mondhygiëniste evenals bij 
de tandarts voor kinderen tot achttien 
jaar volledig vergoed wordt vanuit de 
basisverzekering. Een regelmatig bezoek 
aan de mondhygiënist kan tandbederf en 
tandvleesontstekingen voorkomen.

van Paramaribo naar almere
Tandarts Sabrina Walden groeide op 
onder de wuivende palmbomen in Para-
maribo. “In Suriname zelf is geen tand-
artsopleiding. Ik meldde me tijdens het 
laatste jaar van de middelbare school 
aan bij het ACTA in Amsterdam en werd 
meteen ingeloot. Geweldig natuurlijk, 
maar zo kwam ik op mijn negentiende 
van Paramaribo naar Almere – dat is best 
een omschakeling! Drie jaar terug ben ik 
afgestudeerd. Eerst werkte ik een jaar bij 
een praktijk in Lelystad en nu sinds twee 

jaar hier bij TCAP in Almere Poort. Ik 
vind het prettig om in een kleinschalige 
praktijk te werken. We kennen de patiën-
ten en kunnen de tijd voor hen nemen.

Goede en kwalitatieve zorg
Ik houd me bezig met de algemene tand-
heelkunde en oefen dit vak met plezier 
uit. Mijn doel is goede en kwalitatieve 
zorg leveren. Om dit na te streven, lees 
ik vakbladen en volg ik cursussen om op 
de hoogte te blijven van de laatste ont-
wikkelingen en mijn patiënten goed van 
dienst te kunnen zijn. 

avondspreekuur
Wat nog handig is om te weten, is dat we 
op de maandagavond een avondspreek-
uur houden, voor wie overdag niet vrij 
kan nemen. Maak gerust een afspraak. 
We kijken ernaar uit!”

redactie n

Z O R G S C A L A

Van boven naar beneden: assistente 
Irma Derriks, mondhygiëniste Angelique 
den Hartog en tandarts Sabrina Walden

KIES VOOR 
TANDHEELKUNDIG 

CENTRUM 
ALMERE POORT

ALMEREPOORT
TANDHEELKUNDIG CENTRUM

KIES VOOR 
TANDHEELKUNDIG 

CENTRUM 
ALMERE POORT

VACATURE
Gediplomeerd tandartsassistent(e)

voor de maandag.
Reacties inclusief cv 

per e-mail naar info@tcap.nl
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de 30 van almere terug van 
weggeweest, nu in Poort!

De 30 van Almere, georgani-

seerd door trimSlim en Stich-

ting Start2Finish, kende een 

zeer geslaagde revival met een 

nieuw parcours in en rond om 

Almere Poort.

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

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

nieuw:
diplomagarantie 

vanaf 5 jaar!

Tevens 
turbocursussen voor

B en C diploma!

Zondag 28 september vond de 30 van 
Almere plaats in Almere Poort. Deze 
hardloopwedstrijd was na een afwezig-
heid van drie jaar weer terug op wed-
strijdkalender. Er bestond de mogelijk-
heid om te starten op de 5 km, 10 km, 
15 km en op de hoofdafstand van 30 km. 
Voor kinderen was er tevens een 1 km en 
een 2 km loop georganiseerd.

De 30 van Almere terug als wedstrijd 
betekende meteen een waar spektakel op 
de hoofdafstand. Gayri Hawert en Fran-
sua Woldemariam vochten hier namelijk 
een werkelijke titanenstrijd uit. Na 30 ki-
lometer zij aan zij te hebben gelopen 
moest er uiteindelijk een eindsprint aan 
te pas komen. Hierbij wist Gayri Hawert 
op de finish de winst te pakken in een 
zeer knappe tijd van 1 uur 45 minuten 
en 42 seconden. Bij de dames zegevierde 
Jacolien Ruizendaal. 

Ruim 600 lopers hebben zich aange-
meld, hetgeen de verwachtingen van de 

organisatie heeft overtroffen. De loop 
lijkt hiermee dan ook definitief terug te 
zullen keren om door vele marathonlo-
pers gebruikt te gaan worden als voor-
bereidingsloop op een najaarsmarathon. 
De overige afstanden blijven in het pro-
gramma staan. 

Start2Finish n
www.30vanalmere.nl
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toegankelijk
Het pand waar voorheen bakkerij ‘De 
Morgenstond’ in huisde, is omgetoverd 
tot een smaakvol advocatenkantoor met 
een open karakter. De geblokte vloer her-
innert nog aan de bakkerswinkel. Op het 
raam prijkt een indrukwekkende lijst van 
talen die worden gesproken, waaronder 
Portugees en Spaans. Leandro Thomas: 
“Een aantal talen hebben wij zelf in huis, 
voor andere talen werken we samen met 
collega’s”. 

Leandro groeide op in de Amsterdamse  
Nieuwmarktbuurt. Hij is de zoon van een 
Arubaanse vader en een Portugese moe-
der. “Mijn moeder sprak thuis Spaans 
met mijn vader en Portugees met ons. 
Het wisselen van taal is mij dus met de 
paplepel ingegoten. 

Pionieren
Op mijn twaalfde had ik ambities om ac-
teur te worden, maar ik wilde op safe spe-
len en ging uiteindelijk rechten studeren. 
Gekscherend wordt weleens gezegd dat ik 
mijn acteertalenten in kan zetten tijdens 
het voeren van een pleidooi in de rechts-
zaal. Ik heb stage gelopen op Sint Maar-
ten. Dat was een bijzondere ervaring. Al-
les is daar dicht bij elkaar. De lijnen zijn 
kort, tot de ministers aan toe. Alles wat 
gebeurt, komt meteen in de krant!”

In 2008 opende Leandro zijn eerste 
advocatenkantoor aan de Ceintuurbaan 
in Amsterdam. “Omdat het kantoor in 
Amsterdam goed loopt, hebben we het 
aangedurfd om in Poort een tweede ves-
tiging te openen. We verwachten dat 
bewoners en ondernemers uit de buurt 

de weg naar ons zullen vinden, maar het 
blijft toch spannend”. Gina Kempenaars 
ontdekte het pand aan de Europalaan tij-
dens een bezoek aan haar zus, die in de 
wijk woont. “Het is leuk en spannend om 
te pionieren. We hopen van harte dat de 
Europalaan een succes wordt”.

afwisselend
Thomas Advocaten behandelt zaken op 
allerlei gebieden. Leandro: “Dit maakt 
het werk voor ons heel afwisselend. 
Mocht een zaak buiten ons vakgebied 
liggen, dan kunnen we vaak binnen ons 
netwerk doorverwijzen”.

Iets waar de advocaten vrij vaak mee 
te maken krijgen, zijn echtscheidingen. 
Gina: “Soms kan een zaak in der minne 
worden opgelost en dat scheelt vaak in 
tijd en kosten. Lukt het niet om onderling 
tot overeenstemming te komen, dan zal 
een procedure opgestart worden. We han-
delen altijd in het belang van de cliënt”.

Niet uitstellen
Leandro: “Een ander advies dat we mee 
kunnen geven, is niet te lang wachten. 
Soms heeft materiaal zich opgestapeld 
tot letterlijk dozen vol. Hoe sneller wij 
in een zaak kunnen duiken, des te groter 
de kans is dat wij iets kunnen bereiken. 
Kom ook langs om problemen te voor-
komen. Laat je arbeidscontract checken 
voordat je tekent of controleer als bedrijf 
of de algemene voorwaarden van het be-
drijf wel goed zijn opgesteld”.

bijzonder
Stef: “We krijgen ook doorverwijzingen 
vanuit het juridisch loket in Almere Stad. 
Wat nog vrij onbekend is, is dat veel 
rechtszaken voorkomen bij de rechtbank 
aan de Diagonaal, in het nieuwe stads-
centrum van Almere, boven de biblio-
theek. Een bijzondere locatie.

concurrerend
Wij hanteren concurrerende tarieven. In 
sommige gevallen is een vergoeding via 
de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk 
(zie ook www.rvr.org). Een intakegesprek 
is bij ons gratis. Binnenlopen voor vrij-
blijvend advies kan ook tijdens onze ex-
tra inloopspreekuren die wij tot 1 maart 
2015 houden op de eerste woensdag-
avond van de maand van 18.00 tot 20.00 
uur en de laatste zaterdag van de maand 
van 10.30 tot 12.30 uur”.

redactie n

thomas advocaten eerste 
advocatenkantoor in Poort

Een advocaat, wat kun je ermee? Meer dan je denkt! Vanaf 

nu kun je terecht bij het all-round team van thomas Advoca-

ten aan de Europalaan. Het eerste advocatenkantoor dat zijn 

deuren heeft geopend in Almere Poort. Van familierecht tot ar-

beidsrecht en van strafrecht tot contractenrecht – er zijn weinig 

zaken die thomas Advocaten niet behandelt.

Advocaten Leandro Thomas, Gina Kempenaars en juridisch medewerker Stef Bijvoet
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D U I N

Lijkt DUin jou ook wel wat?
Voor informatie of voor een 
persoonlijk gesprek kun je 
bellen met 06-492 026 32 
of mailen naar info@duin.nl

Tweelaagse luxe villa van circa 160 - 
180 m2. Inclusief: SieMatic keuken en 
Villeroy & Boch badkamer met ligbad en 
toilet. Extra hoge plafonds begane grond 
(2.80 m). Vloerverwarming op begane 
grond. Twee parkeerplaatsen op eigen 
erf. Terras van 25 - 35 m2. Erfafschei-
ding. Vanaf g 395.000 v.o.n.

Volwaardige drielaagse gezinswoning 
van circa 135 - 150 m2. Inclusief: SieMa-
tic keuken en Villeroy & Boch badkamer 
met ligbad en toilet. Vloerverwarming 
op begane grond. Eén parkeerplaats op 
eigen erf. Terras van circa 30 m2. Erfaf-
scheiding. Ruim dakterras op de tweede 
verdieping. Vanaf g 289.000 v.o.n.

In Zuiderduin bieden we je de kans om 
zelf te bouwen op een vrije kavel, je 
kiest zelf waar. Op de ideale plek, bou-
wen wanneer jij wilt. Om de kwaliteit 
van DUIN te waarborgen, hebben we een 
kavelpaspoort opgesteld. Daarnaast is er 
een inspiratieboekje gemaakt. Vraag er-
naar bij één van onze adviseurs.

Direct aan het iJmeer, met Almere in de rug en zicht op Amsterdam, ontstaat 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, vlakbij bos, strand, de jachthaven en een levendige boulevard. De ver-

koop verloopt vlot. De bouw van de eerste fase van 28 woningen zal begin 2015 van start gaan. 

De tweede fase is inmiddels ook in verkoop gegaan. De verkoop van het eerste appartementen-

gebouw staat gepland voor eind 2014 – op 30 september was de presale. Heb jij zin in DUin? 

Tweelaagse luxe villa van circa 160 - 180 m2. 
Inclusief: SieMatic keuken en Villeroy & Boch 
bad kamer met ligbad en toilet. Extra 
hoge plafonds begane grond (2.80 m). 
Vloer verwarming op begane grond. 2 parkeer-
plaatsen op eigen erf. Terras van 25 - 35 m2. 
Erfafscheiding. Vanaf € 395.000 v.o.n.

Volwaardige drielaagse gezinswoning van 
circa 135 - 150 m2. Inclusief: SieMatic keuken 
en Villeroy & Boch bad kamer met ligbad 
en toilet. Vloerverwarming op begane grond. 
1 parkeerplaats op eigen erf. Terras van 
circa 30 m2. Erfafscheiding. Ruim dakterras 
op de tweede verdieping. Vanaf € 289.000 v.o.n.

In Zuiderduin bieden we je de kans om zelf 
te bouwen op een vrije kavel, je kiest zelf waar. 
Op de ideale plek, bouwen wanneer jij wilt. 
Om de kwaliteit van DUIN te waar borgen, 
hebben we een kavelpaspoort opgesteld. 
Daarnaast is er een inspiratieboekje gemaakt. 
Vraag ernaar bij een van onze adviseurs.

DUINvilla DUINhuis Vrije kavels

Direct aan het IJmeer, met 
Almere in de rug en zicht op 
Amsterdam, ontstaat een 
uniek stuk stad in een nieuw 
duin landschap. Dit is DUIN 
en je kunt hier bijzonder mooi 
wonen. Tussen duinen tot wel 
10 meter hoog, vlakbij bos, 
strand, de jacht haven en een 
levendige boulevard. Heb jij 
zin in DUIN? De verkoop 
is gestart, wees er snel bij!

Ervaar de kwaliteit van wonen in de duinen.  Bezoek de modelwoningen, 
Duinstraat 27-31 in Almere. Meer weten over DUIN? Bel 06 49 20 26 32.

Zat. 27 september 
Niki Nieuw -

bouwdag van 
11 tot 15 uur

En elke eerste 
zaterdag van
de maand 

open huis van 
10 tot 14 uur
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“We kenden het gebied al, doordat onze 
boot in jachthaven Marina Muiderzand 
ligt. We hebben het landschap van DUIN 
zien ontstaan. Al dat hoge zand in de 
platte polder – we waren onder de in-
druk. DUIN is een project met lef”. 

Aanstekelijk
“Verhuizen was voor ons geen actueel 
thema, totdat onze achterburen zich in-
schreven voor DUIN. Hun enthousiasme 
was aanstekelijk. We gingen ons in DUIN 

verdiepen en het plaatje klopte. Ons 
huis is straks 8,4 meter breed. Genoeg 
ruimte voor een werkkamer beneden. En 
we krijgen een terras van 35 m2 op het 
zuidwesten. Het loopt over in het duin-
landschap. Geen schuttingen met buren 
erachter, heel ruimtelijk”. 

Kwaliteit
“We zijn fervente zeilers. Dat we nu op 
100 meter van onze boot gaan wonen, 
is echt ideaal. Vanuit de tuin wandel je 
zo door de duinen naar de haven. En 
met station Almere Poort op loopafstand 
kunnen onze studerende kinderen ons 
gemakkelijk bereiken. Natuurlijk waren 
er ook twijfels. Maar als je dan komt kij-
ken, en je ziet de ligging en de kwali-
teit van de woningen, dan begrijp je dat 
DUIN geweldig wordt”.

Kijk op duin.nl

vanuit Naarden naar duiN

De 53-jarige tom Spierings 

uit naarden betrekt volgend 

jaar met zijn gezin een ruime 

DUinvilla. Hij vertelt hoe hij 

meer en meer verliefd werd 

op dat vooruitzicht.

“Ons ruime terras op 

het zuidwesten loopt 

straks over in het duin-

landschap, heerlijk“

open HuIs 
In DuIn

Elke eerste zaterdag 

van de maand 

van 10 tot 14 uur
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topsportcentrum almere, 
grensverleggend en uniek

S P O R T B E D R I J F  A L M E R E

topsport daagt je uit
Het Topsportcentrum bestaat dit jaar 
zeven jaar en stond al in Almere Poort 
voordat de eerste huizen werden opge-
leverd. Bewoners zijn zich er niet altijd 
van bewust hoe bijzonder het Topsport-
centrum eigenlijk is. Maaike Gouda, co-
ordinator van evenementen in het Top-
sportcentrum, leidt me rond. Ik zie de 
meeting rooms, het Sportcafé, het spe-
lershome, de ruimte voor doping-contro-

les, fitness-apparatuur voor de topspor-
ters om te trainen, een wasruimte waar 
topteams hun sportkleding kunnen was-
sen en drogen... En dan sta ik midden in 
de zaal, op de zwevende, houten vloer 
van de topsporthal, met om me heen de 
tribunes die plaats bieden aan driedui-
zend toeschouwers. Zo machtig voelt het 
dus om hier als topsporter of topartiest 
te staan. En dan zijn de spotlights nog 
niet eens aan. Maaike: “Wij hosten ruim 

vijftig grotere evenementen per jaar, dat 
is gemiddeld één per week. Soms meer-
dere evenementen tegelijkertijd of vlak 
achter elkaar. Dan is het hier een hele 
bedrijvigheid. Maar wij kunnen dat goed 
aan. Ieder evenement vraagt om speci-
fieke dingen, wij kunnen bijna alles re-
gelen. Wij denken mee met de klant en 
samen met onze toeleveranciers zorgen 
wij ervoor dat alles van A tot Z wordt 
geregeld. Ook de catering hebben we in 
eigen beheer en wordt geheel naar de 
wensen van de klant verzorgd. 

Er vinden  niet alleen sportwedstrijden 
op topniveau plaats van alle denkbare 
sporten, nationaal en internationaal, 
maar ook beurzen, personeelsfeesten en 
optredens. De zwevende houten vloer is 
voor de sporters de perfecte ondergrond. 
Deze kan echter maar een bepaald maxi-
mum aan gewicht dragen. Dus voor een 
autoshow bijvoorbeeld, leent het Top-
sportcentrum zich niet. Maar verder kun 
je het zo gek niet bedenken, of wij heb-
ben het hier gehad. 

Bijvoorbeeld evenementen als Holiday 
on Ice, de Harlem Globetrotters, het EK 
rolschaatsen, Spinningmarathon Spie-
ren voor Spieren en handboogschieten. 
Ook sport met een beperking vindt de 
weg naar het Topsportcentrum. We heb-
ben evenementenen als rolstoelbasket-
bal, zitvolleybal en rolstoelrugby in ons 
complex gehad”.

breeduit de beste hal
Naast de topsporthal vind je de breed-
tesporthal met een oppervlakte van 
2.400 vierkante meter. Dagelijks maken 
sportclubs gebruik van de hal. Scholie-

topsportcentrum Almere is een complete hal voor topsporters 

en biedt ook veel faciliteiten voor breedtesporters. Het is tevens 

de accommodatie voor grootschalige sportevenementen als het 

Univé Gym Gala, het Dutch open Badminton en het top Martial 

Arts Gala. naast het sportieve element leent topsportcentrum 

Almere zich ook voor bijvoorbeeld business events, een voor-

beeld hiervan is het Zaken festival Almere.

Het jaarlijks in december terugkerende Univé Gymgala is een wervelende show



Zondag 2 november
Handbal interland ned - nor (heren)
13.30 - 15.30 uur
www.handbal.nl

donderdag 6 november
nationaal Schoolontbijt 
sportbedrijf.almere.nl

donderdag 13 t/m 
Zaterdag 15 november
vogeltentoonstelling
vogelverenigingalmere.nl

Zaterdag 15 &
Zondag 16 november
regio finales badminton
www.badminton.nl

donderdag 20 november
Studie experience
www.studie-experience.nl

Zondag 23 november
vijf jaar aikido nederland
sportbedrijf.almere.nl

Zondag 30 november
top Judo toernooi almere
sportbedrijf.almere.nl

Zaterdag 6 deCember
nJK meerkamp tafeltennis
www.almeerspin.nl

Zaterdag 20 & 
Zondag 21 deCember
Univé gym gala
www.univegymgala.nl

Zondag 28 t/m 
dinSdag 30 deCember
mercian indoor zaalhockey
www.mercianindoor.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

a g e n d a
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ren krijgen er bewegingsonderwijs. Drie 
scheidingswanden zorgen ervoor dat de 
hal is op te delen in vier gelijke zalen. 
De tribune boven de velden is bereikbaar 
via het Sportcafé en biedt plaats aan 
zo’n driehonderd toeschouwers. 

Wervelende show
Maaike: “Ook bewoners van Poort, onze 
buren, hopen we binnenkort te mogen 
verwelkomen bij één van de vele activi-
teiten – een beurs, een sportwedstrijd of 
een show. 

Een echte aanrader is het Univé Gym-
gala, dat jaarlijks vlak voor Kerst plaats-
vindt. Dit is een wervelende show met 
topsporters, artiesten en acts vanuit de 
hele wereld, die niet voor circusacroba ten 
onder doen. Voorafgaand aan de show 
kunnen kinderen zelf op het beweegplein 
kennismaken met de verschillende spor-
ten, van turnen tot air tumb ling tot free 
running”.

Zaken doen
Vergaderen op de middenstip 
van de topsporthal, relatiebeheer in de 
business lounge of zaken combineren met 
ontspanning. Het Topsportcentrum Alme-
re is hét multifunctionele sport- en eve-
nementencomplex voor spraakmakende 
events, congressen, beurzen, vergaderin-
gen, presentaties en bedrijfsfeesten. 

Een verrassende locatie waar mede-
werkers met professionaliteit en passie 
ieder evenement verzorgen. Daarnaast 
kun je ook genieten van de uitstekende 
catering. De medewerkers van het Sport-
café verzorgen een ontbijt, lunch, borrel 
of diner geheel naar wens van de klant.

Het Topsportcentrum heeft een unieke 
ligging, centraal in Nederland. Een kwar-
tier van Amsterdam en een half uur van 
Schiphol en Utrecht. Goed bereikbaar per 
auto of openbaar vervoer. Met voldoende 
gratis parkeergelegenheid de perfecte lo-
catie voor welk evenement dan ook.

redactie n

opening playground Poort 

op 12 november 2014

op woensdag 12 november 

vindt de feestelijke opening 

plaats van de playground 

in het Cascadepark in Al-

mere Poort. om 14.30 uur  

zal wethouder Peeters het 

speelterrein officieel ope-

nen en aansluitend worden 

er verschillende activiteiten 

aangeboden. 

Hier kan straks iedereen naar harten-
lust bewegen, op het voetbal-, bas-
ketbal-, tennis- en multifunctioneel 
veld. Een kleine atletiekbaan maakt 
het geheel af. Voor de allerkleinsten 
is er een speeltuintje.  Uiteraard kun-
nen ook mensen met een beperking 
alle delen van de playground goed 
bereiken en bespelen.

Wil je even uitrusten of kijken naar 
de sporters, dan kun je plaatsnemen 
op de tribune op de kopse kant van 
de playground. Hier kunnen ook 
kleinschalige openluchtvoorstellingen 
gege ven worden. De helling aan de 
achterkant van de tribune kan in de 
winter als er sneeuw ligt, uitstekend 
gebruikt worden als sleeheuvel.

Met de inbreng van de bewoners 
in Poort is een sportieve omgeving 
ontstaan waar iedereen zijn of haar 
manier van bewegen kan uitoefenen. 
Voor hen gaat nu een lang gekoes-
terde wens in vervulling  en wordt 
de playground een centrale ontmoe-
tingsplek in Poort.

Buurtsportcoach Hans Melgers is al 
een jaar actief in Poort en kan de acti-
viteiten nu centreren op deze nieuwe 
locatie.

Playground Poort, sportief actief 
zijn in het Cascadepark!

Sportbedrijf Almere n
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Z O R G S C A L A

topzorg dichtbij -- 
flevoziekenhuis opent 
polikliniek in almere Poort  

Het Flevoziekenhuis sluit met de ves-
tiging van deze buitenpoli aan op de 
behoefte hoogstaande medisch specia-
listische zorg dichtbij patiënten – en in 
nauwe samenwerking met de huisarts – 
aan te bieden. Vanwege de centrale lig-
ging, de goede bereikbaarheid per auto 
en openbaar vervoer en het gratis parke-
ren is Almere Poort voor patiënten uit de 
regio Amsterdam en het Gooi een aan-
trekkelijk alternatief. 

Het Flevoziekenhuis start In Almere 
Poort met spreekuren van acht veel be-
zochte specialismen. De polikliniek is een 
proef. Na een half jaar volgt een evalu-
atie waarbij gekeken wordt of patiënten 
de polikliniek op deze locatie waarderen 
en of de zorg verder kan worden uit-
gebreid. Het Flevoziekenhuis biedt met 
ingang van 3 oktober de volgende zorg 
aan in Almere Poort: 
• interne geneeskunde, 
• dermatologie, 
• oogheelkunde, 
• gynaecologie, 
• neurologie, 
• cardiologie, 
• kaakchirurgie. 
Het aanbod wordt vanaf eind oktober 
aangevuld met orthopedie. 

de ooGbus komt naar almere Poort!
De OOGbus is een speciale bus van Het 
Oogzorgnetwerk die gebruikt kan wor-
den door de partnerziekenhuizen van 
Het Oogzorgnetwerk. De bus is ingericht 
met moderne oogheelkundige appara-
tuur waarmee metingen van oogboldruk, 
oogsterkte en controle van de binnen-
zijde van het oog vakkundig worden 

uitgevoerd. De OOGbus staat voorlopig 
één keer per maand op de volgende mid-
dagen bij de Poortkliniek: 
• 17 november, 
• 15 december, 
• 12 januari, 
• 9 februari, 
• 9 maart. 
Je kunt een afspraak maken op verwij-
zing van de huisarts, telefonisch via de 
poli oogheelkunde, tel.: 036 - 868 87 33. 

jij bepaalt onze kwaliteit 
De kwaliteit van de zorg van onze patiën-
ten is een absolute prioriteit, afgestemd 
op jouw verwachtingen en behoeften. 
Alle artsen en medewerkers hebben kwa-

liteit – en veiligheid – hoog in het vaan-
del staan. Op allerlei terreinen wordt de 
kwaliteit van de zorg verbeterd en ge-
borgd. Je kunt erop vertrouwen dat de 
zorg die je krijgt van goede kwaliteit is. 
Om daar zeker van te zijn, meten we re-
gelmatig de ervaringen en meningen van 
onze patiënten. Ben je benieuwd naar 
de kwaliteit van het Flevoziekenhuis? 
Kijk dan op het ‘Kwaliteitsvenster’ via: 
www.flevoziekenhuis.nl 

afspraak maken?
Je kunt via je huisarts, tandarts of ver-
loskundige doorverwezen worden naar 
het spreekuur. Voor bijna alle zorg van 
het Flevoziekenhuis geldt dat je binnen 

Het Flevoziekenhuis start met ingang van 3 oktober een poli-

kliniek in Almere Poort. Het Flevoziekenhuis vestigt zich in de 

Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573-579, waar zich al meerdere 

zorgverleners bevinden. in de Poortkliniek kunnen patiënten uit 

Almere Poort en de regio Amsterdam en ’t Gooi snel terecht voor 

een bezoek aan de medisch specialist. 

De OOGbus met team oogheelkunde verwelkomt de eerste ‘patiënt’: Jörgen Raymann
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één à twee weken terecht kunt op het 
spreekuur. Kijk voor onze actuele toe-
gangstijden op www.flevoziekenhuis.nl 
onder de rubriek ‘patiënt en bezoeker’. 
Op basis van je postcode en beschik-
baarheid word je uitgenodigd voor het 
spreekuur in Almere Poort. Je kunt die 
voorkeur ook zelf aangeven bij je huis-
arts of – wanneer je zelf de afspraak 
maakt – bij het Flevoziekenhuis. Niet alle 
zorg wordt aangeboden in Almere Poort. 
Voor bepaalde spreekuren, onderzoeken 
of behandelingen word je verwezen naar 
het Flevoziekenhuis in Almere Stad. 

telefoonnummers 
Je huisarts kan zien of je terecht kunt in 
onze polikliniek in Almere Poort. Wan-
neer je zelf de afspraak maakt kun je te-
recht op de volgende nummers: 

Orthopedie 036 - 868 88 05

Oogheelkunde 036 - 868 87 33

Neurologie 036 - 868 87 20

Kaakchirurgie 036 - 868 87 49

Interne geneeskunde 036 - 868 87 17

Gynaecologie 036 - 868 87 00

Dermatologie 036 - 868 87 34

Cardiologie 036 - 868 87 19

Je kunt ook altijd bellen met het alge-
mene nummer van het Flevoziekenhuis, 
tel. 036-868 8888. 

Waar vind je ons?
Het Flevoziekenhuis in Almere Poort 
is goed bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Je kunt gratis parke-
ren. Je vindt ons in de Poortkliniek, Be-
neluxlaan 573-579.  
Als je een bezoek brengt aan de polikli-
niek, neem dan het volgende mee:
• een geldig legitimatiebewijs,
• je afsprakenkaart,
• je medicijnen (overzicht),
•  een verwijsbrief van je huisarts.

bloedafname en afgeven materiaal
Wist je dat je in de Poortkliniek bloed 
kunt laten prikken en urine of ontlasting 
kunt afgeven voor onderzoek? Je hoeft 
voor bloedprikken en inleveren van ma-
teriaal geen afspraak te maken. Neem wel 
het aanvraagformulier mee dat je van 
je arts hebt gekregen. Je kunt terecht 
van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
11.30 uur. 

Team Flevoziekenhuis Almere Poort n

Welke medisch specialisten 
kom je tegen? 
Onze medisch specialisten helpen je 
graag in Almere Poort. Vanaf begin 
oktober kun je de volgende specialis-
ten tegenkomen in Almere Poort:

W. Roest, 
dermatoloog

A. van der Spank, 
cardioloog 

R.A.M. Kortz, 
cardioloog 

A.S.J.M. Sadée, 
cardioloog 

R. Hes, 
internist 

C. Lely,
gynaecoloog

M. Limburg, 
neuroloog 

A.J. Dijkstra,
orthopeed 

A. Slingerland, 
orthopeed 

F.J. Kurek, 
orthopeed 

B. van Herpen, 
kaakchirurg 

O. Alberga, 
kaakchirurg 

L. Gertzen, 
optometrist/
orthoptist
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V R I J E  T I J D

BUURtCEntRUM AMERiKA

maandag

taal in de Wijk • volwassenen
10.00-11.00 uur

naailes • volwassenen
10.00-11.00 uur

Ruilbibliotheek • kinderen
14.00-16.30 uur

Zumba • volwassenen
19.30-20.30 uur | 20.30-21.30 uur

dinsdag

Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur

Poolen • volwassenen
10.00-12.00 uur

Zaalvoetbal
18.00-19.00 uur • kinderen 8-10 j.
19.00-20.00 uur • kinderen 11-14 j.

woensdag

Zumba voor vrouwen
9.30-10.30 uur | 10.30-11.30 uur

Gym+ • kinderen groep 3 t/m 5
14.15-15.15 uur

breed aanbod activiteiten in 
beide buurtcentra in Poort

ViPLoUnGE

maandag

Spelletjesmiddag • volwassenen
13.30-16.30 uur

Dansles
17.00-18.00 uur 6-8 j.
18.00-19.00 uur 9+ j.
19.00-20.00 uur girls inc. 10-15 j.
20.00-21.00 uur ladies inc. 16+ j.

donderdag

Senior Move • volwassenen
14.00-15.00 uur

thursday Meetup • jongeren 
met en zonder beperking
15.00-17.00 uur (om de week)

Just Girls • meiden groep 7 en 8
14.30-16.00 uur

bibliotheek in de Viplounge:

maandag  9.30-13.00 uur
dinsdag  13.30-17.00 uur
woensdag  13.30-17.00 uur
vrijdag  13.30-17.00 uur

Kijk voor overige activiteiten en 
cursussen in Poort op www.deschoor.nl

donderdag

ouder-kind inloop • t/m 4 j.
09.30-11.00 uur in de Kleine Wereld

Koffie met gebak • volwassenen
13.45-16.00 uur

Basketballen • kinderen
14.15-15.15 uur

Creatieve middag • kinderen 8-12 j.
14.30-15.45 uur

Zaalvoetbal • jeugd vanaf 14 j.
19.00-20.30 uur

vrijdag

Peuterdans • kinderen 2 j.
09.30-10.00 uur en 10.15-10.45 uur

Samen eten • ouders 
en kinderen tot 3 j.
11.15-12.15 uur

Zaalvoetbal
14.15-15.30 uur • kinderen 6-12 j.

Creatieve middag • kinderen 4-7 j.
14.30-15.30 uur

Darten • volwassenen
20.00-22.00 uur

Rick’s bibliotheek:

ma-vr 9.00-16.00 uur

AMY’S DAnS StUDio
Almere Poort

op maandag 
in de Viplounge

oostenrijkstraat 2

REPAiR CAFÉ
Almere Poort

Weggooien? Mooi niet!

Elke 2e zaterdag
van de maand

10.30 - 13.30 uur
in De Plint

Europalaan 830

PEUtER+

Samen eten, leren, spelen
Voor kinderen 2-4 jaar

en hun ouders

Elke 2e woensdag
van de maand

11.30 - 13.30 uur
in speelzaal Kleine Columbus

Marco Poloroute 56

 17.00-18.00 hip-hop / streetdance 6-8 j.
 18.00-19.00 hip-hop / streetdance 9+ j.
 19.00-20.00 girls inc. selectie 10-15 j.
 20.00-21.00 ladies inc. selectie 16+ j.
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Lessen flevomuziekschool 
nu in buurtcentrum amerika

Begon de Flevomuziekschool vorig jaar met één leerling, in-

middels zijn er vijftig bij gekomen en de school groeit door. 

Het doel van de Flevomuziekschool is het toegankelijk maken 

van muzieklessen voor iedereen. De lessen worden gegeven in 

buurtcentra in verschillende stadsdelen van Almere. in Poort is 

dat het buurtcentrum Amerika.

Merom Sweeb, eigenaar van de Flevo-
muziekschool, kijkt met gepaste trots te-
rug op het eerste jaar. “De eerste lessen 
gaven we vanuit de studio aan de Ar-
gonweg. Nu kunnen we gebruik maken 
van buurtcentrum Amerika. Kinderen en 
jongeren uit de wijk kunnen na school-
tijd makkelijk naar hun les komen. Op 
alle dagen van de week zijn er lessen. 
Op maandag gitaar, dinsdag basgitaar en 
zang, woensdag drum, donderdag gitaar 
en piano, vrijdag keyboard en piano”.

Lessen worden gegeven in kleine groep-
jes of individueel. Ook voor groepen van 
scholen of naschoolse opvangcentra zijn 
er programma’s voor muzikale vorming. 
De Flevomuziekschool verzorgt boven-
dien DJ-workshops, djembé-cursussen en 
in 2015 start de Troyson James Theatre 
Academy. Kinderen van vier tot zeven-
tien jaar krijgen lessen in acteren, zang 
en dans. Ze werken toe naar een voorstel-

ling met een live band in een echt theater.
Houd ons dus goed in de gaten! 

Tijdens een open dag kunnen kinderen 
en ouders laagdrempelig kennismaken 
met de school. Ze kunnen vragen stellen, 
instrumenten uitproberen, een proefles 
volgen en naar kleine uitvoeringen van 
leerlingen luisteren. Op 13 juni eindigde 
de open dag met een spetterend optreden 
van de muziekleraren. Tijdens de herfst-
vakantie, op 15 oktober, zijn er lessen in 
het kader van de Gratis Muzieklesweek.

Merom: “Al onze lessen worden ge-
geven door professionele docenten die 
hun opleiding hebben gevolgd aan het 
conservatorium. Wij hebben tevens er-
varen muzikanten die hun vak door en 
door kennen. Met deze perfecte mix van 
kennis en ervaring dragen we de juiste 
kennis over aan onze leerlingen.

Veel muziekscholen moesten door te-
kort aan subsidie in hun programma 

schrappen of zelfs geheel hun deuren 
sluiten. Wij willen het ontstane gat op-
vullen, zodat kinderen in Almere toch 
muzieklessen kunnen volgen. De Fle-
vomuziekschool is niet afhankelijk van 
subsidies, maar is een particulier initia-
tief. Sweebworks, het moederbedrijf van 
de muziekschool, is de investeerder om 
activiteiten mogelijk te maken”.

Sweebworks is een productiebedrijf 
dat een aantal grote producties in bin-
nen- en buitenland op zijn naam heeft 
staan. Producties als Apollo Theater 
met Caroline Dijkhuizen, The New York 
Gospel Singers Show en Hollands Glo-
rie. Binnenkort zal Sweebworks Disney 
Dreams presenteren.

redactie n

036 - 52 54 134

www.flevomuziekschool.nl

Argonweg 43, 1362 AB Almere 

lessen in buurtcentrum Amerika

De lerarenband van de Flevomuziekschool stal de show tijdens de open dag op 13 juni in buurtcentrum Amerika.
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united dance almere vestigt 
zich in europakwartier

Sinds 24 augustus dit jaar 

heeft Almere Poort een heuse 

eigen dansschool met een ge-

varieerd aanbod voor iedereen 

vanaf twee jaar. Sara neys en 

Eline Pater zijn de trotse eige-

naars van United Dance Alme-

re. Met hun tomeloze energie 

en enthousiasme krijgen ze 

heel Poort aan het dansen!

dansen verbindt
De passie voor dans bracht Sara en Eline 
samen. Van jongs af aan brachten zij 
vele uren door op de dansschool waar 
hun vriendschap ontstond en uiteinde-
lijk heeft geleid tot het nemen van deze 
stap: het oprichten van United Dance 
Almere. Hun passie geven ze met veel 
enthousiasme door aan de jeugd maar 
ook aan volwassenen die bij UDA kun-
nen doen wat ze nooit hebben gedurfd of 
waar nooit tijd voor gemaakt is: dansen! 
Sara en Eline zijn er van overtuigd dat 
in hun dansschool veel nieuwe vriend-
schappen zullen worden gesloten.

dansen is goed voor iedereen
Ook als je geen aanleg hebt voor dansen, 
maar er wel lol in hebt, ben je zeker wel-
kom bij UDA. Sara en Eline zien het als 
een uitdaging om bij iedereen het mooi-
ste naar boven te halen. Eline: “Bewegen 
is altijd goed, wat je ook doet. Dansen is 
goed voor je coördinatie, balans, condi-
tie, lenigheid en de kracht van je spieren. 
Maar bovenal dans je samen met anderen 
en de muziek geeft een ontspannen sfeer”. 
Alle lessen worden gegeven in de eigen 
danszaal, compleet met balletbarres, 
dansvloer en spiegelwand. De groepen 
bestaan uit maximaal twaalf leerlingen. 

voor ieder wat wils
Het aanbod is breed. Klassiek ballet voor 
kinderen die de basistechnieken goed 
onder de knie willen krijgen. Ook Con-
temporary (Modern) en Jazz zijn lessen 
waarbij, naast het leren van een choreo-
grafie, aan danstechniek gewerkt wordt. 
Sara: “Als je de juiste techniek aangeleerd 
krijgt, ziet een sprong er al vrij snel spec-
taculair uit. Het is zo mooi om te zien dat 
een leerling tot prestaties in staat is waar 
deze zich niet bewust van was”. 

Voor de allerkleinsten is er vanaf twee 
jaar Toddlerdance – peuters komen via 
een verhaal spelenderwijs in aanraking 
met muziek, beweging en dans. Aan kin-
deren vanaf vier jaar wordt Kidsdance 
gegeven: een mix van meerdere dansstij-
len. Kinderen komen zo te weten wat ze 
het leukst vinden of waar ze goed in zijn.
Voor kinderen vanaf zes jaar zijn er de 
volgende mogelijkheden: Streetdance, 
Klas siek ballet, Tapdance en Song & 
Dance. Vanaf negen jaar is het aanbod 
uitgebreid met Contemporary en Jazz.

Naast alle lessen die het gehele jaar 
door worden gegeven, zijn er ook acht-
weekse cursussen waar iedereen ouder 
dan zestien jaar zich voor kan aanmel-
den. De eerste cursus gaat van start op 
21 oktober en de stijl is Latin. Op die da-
tum begint ook de les Street/Jazz voor 
volwassenen. Sara en Eline organiseren 
tevens workshops en masterclasses die 
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. 
Uit hun brede netwerk trekken zij hier-
voor gastdocenten aan. 

maar er is meer
Behalve lessen in de eigen dansschool, 
geven Sara en Eline ook workshops op 
basis- en middelbare scholen. Voor be-
drijfsuitjes, modeshows, kinderfeestjes 
zijn zij ook in te huren. Eline: “Ons doel 
is dat we iedereen in beweging krijgen. 
We hebben al een aantal mooie samen-
werkingsverbanden gelegd met scholen 
en bedrijven in Almere Poort. Dat willen 
we in de toekomst zeker uitbreiden”. 

Sara: “We zijn ons bedrijf bewust in 
Poort gestart. Uiteraard vanwege de 
groei van dit stadsdeel maar ook omdat 
er naast de basisbehoeften tijd en plaats 
moet zijn voor ontspanning en gezond 
bewegen. Uit het aantal aanmeldingen 
die vanaf de opening blijven binnenstro-
men, merken we dat we in ieder geval 
aan die behoefte voldoen”.

redactie n

Eline Pater en Sara Neys
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avontuurlijke theatershow
Bumba is sinds 2004 op de Vlaamse te-
levisie en werd al snel een groot succes. 
De avonturen van clown Bumba en zijn 
vele dierenvrienden spreken peuters we-
reldwijd aan. Ook in de theaters brengt 
Bumba de allerkleinsten – en hun be-
geleiders – in verwondering, en aan het 
brullen van het lachen. 

In de derde Bumbashow vertrekken de 
personages op een grote reis en doen ze 
de mooiste ontdekkingen. Behalve Bum-
ba, Bumbalu, Nanadu, Tumbi en Poppa 
zijn voor de eerste keer ook Li-Ling, Itu-
ku en Zinzi van de partij in deze kleur-
rijke en avontuurlijke theatershow. Ga 
mee op reis met Bumba en zing en lach 
mee met alle vriendjes die je kent van tv!
 
bumba op reis, het verhaal
Als de grote vakantie is aangebroken, 
rent kleine Pim meteen naar zijn kamer 
om met al het speelgoed te spelen dat 
al weken op hem staat te wachten. Hij 
laat zijn plannen echter snel varen als hij 
hoort dat hij mee op reis mag met Bum-
ba en Bumbalu! Het is een droom die in 

vervulling gaat, totdat ze plots Babilu 
kwijt raken. Samen gaan ze hem zoeken 
en trekken ze naar The Far West waar 
ze cowboy en indiaantje spelen. Daarna 
trekken ze door naar Afrika om te ein-
digen in Azië. Maar eerst maken ze nog 
een tussenstop in Sneeuwland waar ze 
bibberen in de kou en elkaar begroeten 
als echte Eskimo’s. Vinden ze zo uitein-
delijk Babilu terug?

Schouwburg almere
In Schouwburg Almere vind je grappige 
cabaretiers, verrassende toneelvoorstel-
lingen, verleidelijke musicals, spranke-
lende jeugdvoorstellingen, spetterende 
(dans)shows, swingende concerten, een 
fijne avond uit... Je hart ophalen in een 
prachtig theater. Vlakbij parkeren, in de 
pauze bijpraten, genieten van een drankje 
en natuurlijk van een mooie voorstelling. 

www.schouwburgalmere.nl/bumba 

Tijdens een zwan-
gerschap komt er veel 

op je af. Het is een peri-
ode waarin je lichamelijke 

en emotionele veranderingen doormaakt.  
De cursus Zwangerschapsyoga & Ge-

boortevoorbereiding van Cherries People 
is een praktijkgerichte cursus, speciaal 
ontwikkeld om je inzicht te geven in wat 
je kunt verwachten tijdens het zwanger 
zijn, de bevalling en het ontzwangeren. 
We richten ons tijdens de cursus op adem-
haling, beweging, ontspanning, theorie 
en bevallingstechnieken. Dingen die de 
aanstaande moeder helpen zich voor te 
bereiden op deze nieuwe periode.

Deelnemen aan de cursus kan vanaf 
de 20ste week van de zwangerschap. De 
cursus bestaat uit tien lessen tijdens de 
zwangerschap en twee daarna, om te 
ontzwangeren, rond zes weken na de 
bevalling. Lessen worden in kleine groe-
pen gegeven. De leslocatie is Zen Com-
pany aan de Europalaan in Poort.

Hoewel het allemaal begon met zwan-
gerschapsyoga, richten we ons ook op 
kinderen en ouderen. Yoga biedt volgens 
ons zoveel voordelen, dat wij besloten 
ons aanbod uit te breiden met Partner-
sessies, Shantala Babymassage, Mama & 
Baby Yoga, Kinder Yoga en Slow Yoga.

Yoga bij Cherries People is laagdrempe-
lig en biedt alleen maar voordelen en ple-
zier. Onze cursussen en workshops zullen 
je positief beïnvloeden om je lichamelijke 
en innerlijke balans te vinden. 

Halima & Maryan n

De avonturen van clown Bumba en zijn vele dierenvrienden blij-

ven een doorslaand succes onder peuters en kleuters, zo ook in 

het thea ter! op woensdag 15 oktober, in de herfstvakantie, is 

de derde Bumbashow te zien in Schouwburg Almere.

win entreekaarten met de 
kleurwedstrijd – kijk snel 

achterin dit blad!
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kom kijken naar ‘bumba op 
reis’ in Schouwburg almere

Zwanger-
schaps yoga



30 augustus 2014
Sensi

31 augustus 2014
Zoë Julia

15 augustus 2014
Danisha

3 september 2014
Jennah

6 september 2014
Liv

9 september 2014
Josephine Isabelle

9 juni 2014
Sanne

27 mei 2014
Amy Anna

11 juni 2014
Jessely & Yaira

13 mei 2014
Tobias José Mathijs

17 mei 2014
Lars

12 juli 2014
Ilias

27 juli 2014
Yassin

30 juli 2014
Luuk Willem

9 augustus 2014
Dann Gianny

18 augustus 2014
Valentijn Levi

18 juni 2014
Lucas

10 juni 2014
Liam Joshua

Geboren in Poort · gefeliciteerd!

4 september 2014
Tygo

11 september 2014
Youri Tybor
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Ook geboren in Poort? Oktober 2014 t/m januari 2015 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl  en maak kans op een fotoshoot!

• babyshower

• kraamcadeau

• speelgoed

• schooltraktatie

Bleu et Rose

Homerusplein 1 B

(links naast 

Homerusmarkt)

06-234 495 93 

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

K R A A M Z O R G

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

toen bij Karin Kleis thuis na 

de geboorte van haar eerste 

kind de kraamhulp kwam, 

was zij verkocht. Ze liet zich 

omscholen en werkte tien jaar 

lang voor verschillende orga-

nisaties. inmiddels heeft ze de 

stap genomen om zelfstandig 

kraamverzorgende te worden.

karin kraamt -- zelfstandige 

kraamzorg persoonlijker

Karin: “Een zwangerschap, bevalling en 
kraamtijd is een heel bijzondere periode 
en om als ouders maximaal hiervan te 
kunnen genieten, wil je de dingen er-
omheen perfect geregeld hebben. Een 
kraamverzorgster kies je zelf. Veel men-
sen weten niet dat ze voor een zelfstan-
dige kraamverzorgster kunnen kiezen. 
Qua vergoeding vanuit de ziektekosten-
verzekering maakt het geen verschil of je 
voor een organisatie kiest of voor mij. Het 
voordeel van een zelfstandige kraamhulp 
is dat je vanaf het eerste kennismakings-
gesprek tot aan de laatste controle met 
één vaste persoon te maken hebt. 

Ik woon met mijn gezin in Litera-
tuurwijk en ben dus zo in Poort, waar 
ik regelmatig werk. Ik herinner me nog 
de eerste winter in Poort. Het was een 
witte Kerst en spiegelglad. Ik werkte toen 
nog als kraamverzorgster voor een or-
ganisatie en moest mij een weg door de 
sneeuw banen naar het gezin in het Co-
lumbuskwartier. Het duurde even voor-
dat ik glibberend het adres gevonden 
had, maar eenmaal binnen vond ik de 
unieke sfeer van een pasgeboren baby, 
als overal ter wereld.

Het begint met een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek. Pas als dit goed voelt, 
schrijft de zwangere zich in. In de zeven-
de maand volgt het afstemmingsgesprek. 
Voor de facturering werk ik samen met  
een bureau als ZINkraamzorg,  Care4U of 
Kraamzorg 1op1.  Het gekozen bureau is 
tevens mijn vangnet in geval van over-
macht. Bij een thuisbevalling ben ik aan-
wezig, maar ook bij een bevalling in het 

ziekenhuis is dit mogelijk. Na de beval-
ling worden de uren in overleg verdeeld. 
Als kraamhulp bouw ik niet alleen een 
band op met moeder en baby, maar ook 
met de vader en eventuele andere kinde-
ren in het gezin. Ieder moet opnieuw zijn 
plaats vinden en ik heb daar alle begrip 
voor. Ik bied ook nazorg, ik ga pas naar 
huis als ik weet dat alles goed gaat.

Natuurlijk maak je als kraamhulp naast 
veel mooie momenten ook mee dat het 
anders gaat dan gehoopt. Ook dan ben 
ik er voor het gezin. Op het moment van 
schrijven is het onduidelijk of kraamzorg 
in 2015 in het basispakket blijft. Contro-
leer daarom je verzekering als je zwan-
ger bent of wilt worden”.

redactie n

06-571 293 11

info@karinkraamt.nl

www.karinkraamt.nl
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Alfredo, die zelf met zijn gezin in de 
Damoclesstraat woont, heeft vanuit zijn 
werk ervaring met het opzetten van 
buurtprojecten. Hij runt zijn eigen suc-
cesvolle adviesbureau ‘Blokland Advies’. 
“Ik weet dat er veel mogelijk is, en hoe je 
zoiets aanpakt. Mijn idee is geïnspireerd 
op Suriname, waar ieder huis een eigen 
stuk grond heeft en daaromheen ook veel 
natuur is, en waar de mensen veel samen 
doen. Ik ben naar de gemeente gestapt en 
heb gevraagd of wij als bewoners de per-
ken mochten adopteren. Om dit mogelijk 
te maken, moest de hele buurt het wel 
met elkaar eens worden. We hebben en-
quêtes en presentaties gehouden en veel 
vergaderd. Gelukkig boden buurmannen 
René en Henk al in het begin hun hulp 

aan bij de organisatie van dit alles. Er 
gaat veel tijd in zitten en ondertussen 
gaat het ‘gewone’ werk en het gezin ook 
door. Kweker Gerard Heinen adviseerde 
ons over de beplanting. Hij gaf ons een 
lijst van een paar honderd vaste planten 
waar wij er zes uit konden kiezen. Buren 
Dennis en Natha lie kwamen nu in actie 
met een beplantingsplan. We kozen voor 
makkelijke planten, die de straat het hele 
jaar door een mooi aanzien geven. De 
planten hebben verschillende bloeipe-
rioden, nu staan bijvoorbeeld de salvia’s 
in bloei, en in de winter zijn de pluimen 
van de grassen nog heel leuk om te zien.

Op een zaterdagochtend in mei werden 
de planten afgeleverd, keurig verdeeld in 
karren. Iedereen uit de buurt heeft mee-

betaald en bijna iedereen stak die dag 
de handen uit de mouwen. Voor het on-
derhoud hebben we twee weekenden per 
maand gepland staan, maar niemand is 
verplicht.

Ons project heeft veel meer opgeleverd 
dan alleen een mooi straatbeeld. Inmid-
dels kennen we elkaar allemaal, zijn we 
geen vage buren, maar is er een band 
ontstaan. Zie je ergens iets verdachts, 
bijvoorbeeld een raam dat ineens open 
staat terwijl de bewoners in kwestie op 
vakantie zijn, dan bel je ze even op. Dit 
geeft een stuk sociale veiligheid. We 
hebben ook een buurt-alert, via whats-
app, waarmee je heel snel en makkelijk 
de hele groep bereikt als het nodig is.

Een goede band met je buren vergroot 
het woonplezier. Naast het beplantings-
project hebben we nog meer voor elkaar 
gekregen, zoals verkeersdrempels in de 
straat, zodat het verkeer niet zo hard 
langs raast. Smaakvolle straatlantaarns 
met duurzame LED-verlichting. Donker-
rode bomen in de straat. Enkele bewo-
ners begonnen samen een moestuin op 
een lege kavel. Voor de kinderen is een 
trapveldje gerealiseerd – mét een bordje 
‘hier geen honden uitlaten’ – en we wil-
len er nog een paar speeltoestellen bij.

De gemeente geeft regelmatig rondlei-
dingen in de straat, zelfs aan politici uit 
Den Haag. We zijn een voorbeeldproject. 
Ook mensen die overwegen om een huis 
te gaan bouwen in Almere Poort, worden 
enthousiast bij het zien van onze straten. 
Laat ze maar komen!”.

redactie n

bewoners damoclesstraat en medusastraat 
zorgden voor strook vaste planten in de straat

De Damoclesstraat en de Medusastraat grenzen aan het bijzon-

dere Homeruspark. Aan de andere zijde liggen de achtertuinen 

aan een vaart met een beverburcht en daarachter een scheeps-

wrak uit de 17e eeuw. Je vindt hier duurzame huizen met bij-

zondere architectuur. Bewoner Alfredo Blokland had ideeën om 

het straatbeeld in harmonie met de omgeving te ontwikkelen 

en kreeg de bewoners van in totaal 34 huizen enthousiast.

B E W O N E R S I N I T I A T I E V E N

Alfredo is trots op wat zijn buurt voor elkaar heeft gekregen

Yaron en Bert plukken letterlijk de 
vruchten van hun buurtmoestuin
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Zo vierde Poort burendag!

  Op 20 september was de opening van het Poort-

huis aan het Merlijnplantsoen. Ballonnen werden 

opgelaten met wensen, daarna volgde een originele 

openingshandeling: de sleutel moest uit een blok ijs 

gehakt worden! Binnen was er koffie en zelfgebak- 

ken taart voor iedereen, er waren rond leidingen en 

leuke workshops... Het Poorthuis is nu al populair!

  Ter gelegenheid van burendag was er vrijdag 

26 september een barbecue bij de Viplounge. Deze 

was extra feestelijk vanwege het 25-jarig bestaan 

van De Schoor. Behalve een heerlijk buffet waren 

er allerlei leuke live-optredens met zang en dans.

  Zondag 28 september was er van alles 

te doen rondom het zandzakkenbouwwerk 

en het labyrint naast het Klokhuis. In de 

buitenkeuken werd heerlijk gekookt. 

Wethouder Frits Huis was op bezoek en 

hielp een handje mee. Het was gezellig 

druk en het weer werkte prima mee!

Zondag 21 september werd de Rommelroute gehouden, in Homeruskwartier voor het eerst en in Columbuskwartier voor de tweede keer. Aan de Willem Barentszroute was het een gezellige boel! 

In het rosarium in het Cascadepark bouwden op zaterdag 27 september enthousiaste Poortbewoners een mooie bank onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes gesponsord door Homerusmarkt-winkeliers.  

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

POORTNIEUWS I 35 
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vizier-visie
Je bent verhuisd naar Poort en hebt een 
huisarts in je nieuwe buurt uitgekozen. 
Voor de patiënt is het best even slikken 
als er dan weer een wisseling is. Maar de 
onwennigheid is er snel vanaf wanneer 
je kennis maakt met de twee dokters, die 
de Vizier-visie goed hebben opgepikt en 
voortzetten wat er de afgelopen vijf jaar 
is opgebouwd.

Dokter Jeske van Hoek groeide op in 
Almere Stad als dochter van een huis-
arts in één van de eerste praktijken van 
Almere. Het pionieren is haar dus niet 
vreemd. Hoewel het geen kinderdroom 
van haar was om huisarts te worden, 
kroop het bloed waar het niet gaan kon. 
Jeske: “Ik realiseer me nu pas hoe bij-
zonder mijn vak eigenlijk is. De huisarts 
is de spil in de gezondheidszorg – het 
eerste en meest laagdrempelige aan-
spreekpunt voor patiënten. Als huisarts 
los je zelf veel gezondheidsproblemen 
op, maar weet je ook waar een patiënt 
met een specifiek probleem het beste te-
recht kan. Je kent de patiënt, zijn achter-
grond en familie waardoor je de klacht 

kunt plaatsen in een groter geheel. Het 
vak van huisarts is altijd in ontwikkeling 
en daardoor afwisselend en boeiend”.

Nooit uitgeleerd
Jeske studeerde biologie in Amsterdam 
en geneeskunde in Groningen. Nu woont 
zij met haar gezin in Amersfoort en rijdt 
drie dagen per week met de auto van en 
naar Almere Poort. “Afhankelijk van de 
file doe ik hier tussen een half uur en 
anderhalf uur over. We draaien ’s och-
tends en ’s middags ‘spreekuur’ en tussen 
de middag vindt het overlegmoment met 
de assistentes plaats, het schrijven van 
recepten, het plegen van telefoontjes en 
de visites. Zo ziet onze dag er ongeveer 
uit, maar daarnaast zijn er regelmatig 
besprekingen met verschillende groepen 
hulpverleners uit het gezondheidscen-
trum, zoals het psycho-sociale team. En 
dan is er nog de bijscholing, want als 
huisarts raak je nooit uitgeleerd”.

mix van culturen
Jeske werkte als huisarts in Harderwijk 
en in Biddinghuizen en is nu sinds een 

half jaar werkzaam bij gezondheids-
centrum Vizier. “Het fijne aan Almere 
Poort vind ik de mix van verschillende 
culturen en de jonge populatie. Omdat 
ik zelf kinderen heb, begrijp ik de zor-
gen van ouders die hier komen. Ik neem 
voor iedereen de tijd. Dit natuurlijk niet 
ten koste van de wachtende patiënten in 
de wachtruimte, daarom raad ik men-
sen altijd aan om het aan te geven bij 
de assistente als er meer tijd ingepland 
moet worden voor een consult. Verder 
is Vizier een vrij klein centrum, wat het 
overzichtelijk maakt. We zijn op elkaar 
ingespeeld en de lijnen zijn kort”.

duizendpoot
Dokter Wiebe Jan Lubbers werkt pas 
sinds 1 augustus bij gezondheidscentrum 
Vizier, maar is zeker geen vreemde bij de 
Zorggroep. De afgelopen tien jaar was hij 
werkzaam als huisarts bij gezondheids-
centrum Parkwijk. Daarnaast begeleidde 
hij vijftien jaar lang praktijkondersteu-
ners in met name longziekten als astma 
en COPD. Ben je als huisarts al een soort 
van duizendpoot, Wiebe Jan kan met 

Huisartsen gezondheidscentrum vizier
ingespeeld op elkaar en op gehele team

Z O R G S C A L A

Gezondheidscentrum Vizier 

mag zich gelukkig prijzen met 

twee uitstekende huisartsen 

met passie voor hun vak, die 

ook nog eens naadloos samen-

werken met elkaar en met het 

gehele team. Door omstan-

digheden was een wisseling 

onvermijdelijk, maar deze had 

niet beter uit kunnen pakken.

De patiënt is gegarandeerd in 

goede handen bij de ervaren 

dokters Jeske van Hoek en 

Wiebe Jan Lubbers. Maak hier 

kennis met hen of nog beter: 

ontmoet hen live!
Dokters Jeske van Hoek en Wiebe Jan Lubbers vormen het nieuwe vaste huisartsen-
team bij gezondheidscentrum Vizier
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Vizier

contactgegevens / afdelingen

Gezondheidscentrum 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
Mw. J. van Hoek, huisarts
Dhr. W.J. Lubbers, huisarts
Mw. M. van Dansik, doktersassistente
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Mw. N. den Ouden, 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. 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

•	 tandzorg op Maat Almere Poort
 www.tandzorgopmaat.nl    
 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

recht een miljoenpoot genoemd worden. 
Naast zijn werkzaamheden als huisarts bij 
Vizier draait hij ook GGD-diensten als fo-
rensisch arts, is hij redacteur van het pas 
verschenen boek ‘Veranderende samen-
werking in de zorg’ en werkt hij als ac-
crediteur. Wiebe Jan: “Een accrediteur is 
iemand die praktijken door het hele land 
bezoekt om te beoordelen of deze aan de 
voorwaarden voldoen om het NHG-keur-
merk te mogen dragen. Dit is het kwali-
teitskeurmerk van het Nederlandse Huis-
artsartsen Genootschap. Een belangrijk 
onderdeel om te komen tot een keurmerk 
is  het in kaart brengen van het oordeel 
van patiënten en dit vervolgens te koppe-
len aan concrete verbeteringsacties. Door 
dit werk heb ik gezien dat iedere praktijk 
verschillend is, maar dat we wel allemaal 
dezelfde ontwikkelingen doormaken. Als 
accrediteur weet ik dat de zorg bij de 
Zorggroep goed is georganiseerd en ook 
kwalitatief op een goed niveau”.

Standaarden
Ook Wiebe Jan vond Groningen de ultie-
me studentenstad, studeerde er natuur- 
en geneeskunde en bleef er maar liefst 
twintig jaar wonen. Nu woont hij met 
zijn gezin in Hilversum en pendelt moei-
teloos op en neer tussen werk en huis. 
Eén van zijn dochters heeft het voorne-
men om ook huisarts te worden. Wiebe 
Jan: “Huisarts is een prachtig beroep. We 
delen ook de interesse in de wetenschap-
pelijke aspecten van het vak, zoals het 
opzetten en verbeteren van standaarden 
in de zorg. Ik heb me ook steeds ingezet 
voor het begeleiden van studenten, co-
assistenten en huisartsen in opleiding”.

Sociaal café
Het is duidelijk dat Wiebe Jan het be-
langrijk vindt om contacten met col-
lega’s te onderhouden. De huisartsen en 
specialisten van Almere houden jaarlijks 
compagnonsdagen waarop zij zich be-
zighouden met wisselende thema’s die 
de zorg aangaan. 

Hulpverleners op sociaal vlak in Poort 
ontmoeten elkaar eens in de twee maan-
den tijdens het Sociaal Café, een waarde-
vol initiatief dat slechts in drie delen van 
Almere bestaat. Het is in 2009 bedacht 
door huisarts Leni Smit uit Almere Haven 
en heeft als doel het leveren van betere 
zorg. Verschillende organisaties zoals po-
litie, huisartsen, scholen en welzijnswerk 
delen ervaringen met elkaar. Leni: “Vaak 

weet je niet precies wie eigenlijk wat doet, 
terwijl het zelfs zo kan zijn dat je met de-
zelfde zaken bezig bent. Het komt ons 
werk echt ten goede om elkaar te treffen 
en informatie uit te wisselen”.

fietstocht
En dan was er op 1 september dit jaar de 
fietstour met collega’s langs interessante 
initiatieven. Onder begeleiding van een 
gids van de gemeente Almere fietsten ze 
door Stad West. Deze tocht was georga-
niseerd door ROSAlmere – Regionale On-
dersteunings Structuur. Deze organisatie 
heeft de taak om deskundigheidsontwik-
keling én samenwerking binnen de eer-
ste lijn te organiseren. Tussen individuele 
zorgverleners, binnen bestaande teams, 
binnen gelegenheidscoalities en tussen 
disciplines.

veranderingen
Wiebe Jan: “Als huisartsenpraktijk speel 
je een rol in de opbouw van een wijk. 
Daarnaast is de zorg aan het verande-
ren. De gemeente krijgt de regie over een 
groot aantal voorzieningen. De cliënt 
zit met hogere kosten opgescheept. Het 
is aan de huisarts of een cliënt gehol-
pen kan worden binnen de eerstelijns 
zorg of doorverwezen wordt. We werken 
bijvoorbeeld samen met de Hartkliniek 
Flevoland en weten dat de patiënten na 
een onderzoek zo snel mogelijk weer 
terug bij de huisarts komen. We behan-
delen alleen waar nodig, en kiezen per 
geval wat het beste is in het belang van 
de patiënt. Nog een voorbeeld. Iemand 
met een blessure kan een injectie krijgen, 
maar misschien is een bezoek aan de fy-
siotherapeut effectiever. In overleg met 
de patiënt maken we de juiste afweging.

e-consult
Wat mij opvalt, is dat patiënten relatief 
weinig gebruik maken van de website 
van Zorggroep Almere voor het maken 
van een afspraak, het aanvragen van 
een herhaalrecept of voor een e-consult. 
Misschien heeft men het in de beginpe-
riode eens geprobeerd. Of wellicht heb je 
je DigiD niet bij de hand. Toch kan ik 
iedereen aanraden het nog eens te pro-
beren. Het systeem is verbeterd en voor 
sommige vragen kan het een prettige 
oplossing zijn. Maar natuurlijk zien we 
onze patiënten ook graag live”.

redactie n
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een stralende zon en een stralend gebit

op het moment van schrijven 

is het de derde week van sep-

tember en mogen wij genie-

ten van een heerlijke nazomer. 

Zomerse temperaturen van 

rond de 25 graden zijn onge-

woon voor deze periode van 

het jaar. Veel mensen vinden 

het heerlijk om op zo’n mooie

zomerse dag te genieten van 

een ijskoud glaasje frisdrank 

of ijsthee. En geef ze eens on-

gelijk! toch kun je beter voor 

een ander drankje kiezen.

zuur. Om deze zure smaak te maskeren, 
zit er heel veel suiker in deze dranken. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat met name 
onder de jeugd het gebruik van frisdran-
ken de laatste tijd fors is gestegen. Light 
dranken zijn overigens voor erosie even 
slecht, omdat zij evenveel zuur bevatten. 
Helaas bevatten vruchtensappen, limona-
de (ranja) en wijn ook heel veel zuur. Hoe 
zuurder de drank, hoe meer erosie voor 
het gebit. 

Het alternatief
Je zult je afvragen wat je wel kunt drin-
ken zonder erosie te veroorzaken in het 
gebit. Water, melk, gewone thee en koffie 
zonder suiker zijn de beste alternatieven 
om te gebruiken. 

timing belangrijk
Een gouden regel is dat je minimaal an-
derhalf uur voor het tandenpoetsen geen 
zure producten eet of drinkt. Deze tijd 
heeft het speeksel nodig om de zuren in 
de mond te neutraliseren. Poets je wel 
kort na het eten of drinken van zure pro-
ducten, dan poets je al je glazuur weg. 
Vergeet niet om met fluoride tandpasta te 
poetsen. Fluoride maakt het tandglazuur 
sterker, waardoor het moeilijker kan op-
lossen in zuur. 

erosie herkennen
Er is sprake van erosie als je voortan-
den slijtplekken vertonen, dunner en 
doorschijnender worden. Hierdoor kun-
nen de tanden iets geler worden. Bij de 
kauwvlakken van de kiezen kunnen in de 
knobbels uithollingen ontstaan. 

Geen paniek
Als je denkt dat je erosie hebt, vraag 
dan aan je tandarts hoe je het beste kunt 
voorkomen dat de erosie erger wordt en 
wat je aan de gevoeligheid als gevolg van 
erosie zou kunnen doen. Er zijn diverse 
factoren die van invloed kunnen zijn op 
de snelheid van de erosie: poetsmethode, 
poetstijdstip, hoe drink je je zure dranken  
– met of zonder een rietje kan al uitma-
ken, hoe lang wordt de drank in de mond 
gehouden, enzovoorts. 

Wil je meer weten over tanderosie? 
Zoek dan naar meer informatie, bijvoor-
beeld via het internet of vraag ernaar bij 
je eigen tandarts.

Als tandarts wil ik je niet het plezier 
ontnemen om op een terrasje te genieten 
van een heerlijk drankje. Maar ik spreek 
wel de wens uit dat je dit nog járen kunt 
blijven doen, mét een stralend en pijn-
loos gebit. 

Tandarts Upendra Panday, 
Tandzorg op Maat n

Tandarts Upendra Panday aan het werk

Zuren tasten je gebit aan
Wat de meesten van ons niet weten, is dat 
de zuren uit deze dranken de buitenlaag 
van onze tanden en kiezen, het glazuur, 
oplossen. Dit heet ‘erosie’. Als het tandgla-
zuur oplost, kan dit onder andere leiden 
tot snelle gaatjesvorming en heel gevoe-
lige tanden. Waarom zijn frisdranken zo 
schadelijk? Frisdranken hebben hun  fris-
se smaak te danken aan het toegevoegde 
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basisscholen

Cascade
montessori basisschool
Nederlandhof 5, 1363 DC
(036) 536 99 91
www.montcascade.nl
school@montcascade.nl

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

de droomspiegel
katholieke basisschool   
voor daltononderwijs
•	 De	Droomspiegel	‘Marco	Polo’
 Marco Polo Route 60, 1363 LA
 (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

voortgezet onderwijs

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

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

international school Almere
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

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

K i n d e r o P VA 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

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

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

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

KinderCentrumAlmere
•	 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 kdv & bso
David Livingstonestraat 121, 1363 LC
(020) 412 06 33
www.dekleinewereld.nl
info@dekleinewereld.nl

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

Voorzieningen in Almere Poort gastouderopvang

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

Gastouderbedrijf Het Poortje
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
06-536 037 11
www.gastouderopvangalmerepoort.nl
velde68@hotmail.nl

Taly’s Kindercentrum
gastouderbureau
Neptunussingel 79, 1363 VV
(036) 525 03 50
www.talyskindercentrum.nl
info@talyskindercentrum.nl

peuterspeelzaal

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

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

Peuterspeelzaal 
europakwartier
Nederlandhof 3, 1363 DC
06-398 929 90
www.deschoor.nl

Peuterspeelzaal 
de Kleine ontdekkers
Monacostraat 50, 1363 CG
Anne: 06-431 053 94
Ellen: 06-136 097 18
info@peuterspeelzaal-
dekleineontdekkers.nl

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

nieuw

WIJZIGINGEN OF 
TOEVOEGINGEN

voor deze adressenlijst 
doorgeven aan: 

redactie@almerepoortnieuws.nl
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huisartsen

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

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

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

tandartsen

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

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

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

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

specialisten

HartKliniek Flevoland
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
(036) 822 22 77
www.hartkliniek.com

polikliniek

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek:	interne	geneeskunde,	
dermatologie,	oogheelkunde,	
gynaecologie,	neurologie,	
cardiologie,	orthopedie	(vanaf	
eind	oktober	2014),	kaakchirurgie	

Beneluxlaan 573-579
(036) 868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

dierenartsen

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

o V e r i G e  Z o r G

fysiotherapeuten

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

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

Fysiotherapie Medi-Mere
Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
(036) 532 11 22
www.fysiomere.nl
info@fysiomere.nl

Massage Almere Poort
fysiotherapie
Jupitersingel 18, 1363 VP
06-182 471 96
www.massagealmere.eu
rina-visser@hotmail.com

overige paramedici

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

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

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

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

shiatsu Praktijk Poort
medische shiatsu
Danastraat 12, 1363 WT
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.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 575
(036) 549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl 

diëtisten

Balance Your weight
Osirispad 99, 1363 XK
06-161 293 97
www.balanceyourweight.nl
info@balanceyourweight.nl

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

diëtistenpraktijk simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320-239 223
www.simplfood.nl
info@simplfood.nl

psychotherapeuten

Bijzonder jij
begeleiding	van	(ouders	van)	kinde-
ren	met	leer-	of	gedragsproblemen
Europalaan 844, 1363 BM
(036) 536 93 96
www.bijzonderjij.nl
info@bijzonderjij.nl

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

Maatschappelijk werk
•  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

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

Psychologenpraktijk 
Almere Poort
In gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-510 121 20 
www.psymere.nl
praktijk@psymere.nl

nieuw
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zwangerschapsyoga

Cherries People
zwangerschapsyoga	
&	geboortevoorbereiding
Bij Zen Company, Europalaan 848
www.cherriespeople.nl
info@cherriespeople.nl

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 575
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

kraamverzorging

Karin Kraamt
zelfstandig	kraamverzorgster
06-571 293 11
www.karinkraamt.nl
info@karinkraamt.nl

consultatiebureau

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

massage en healing

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

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

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

w o n e n

woonvormen

Calipso
woongroep	voor	jongvolwassenen	
met	een	verstandelijke	beperking
Lancelotstraat 9, 1363 WN
www.woongroepcalipso.nl
info@woongroepcalipso.nl

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

Het Poorthuis
Stichting	Josia	–	woongemeenschap,	
opvang	jongeren,	wijkcentrum
Merlijnplantsoen 17 & 19, 1363 WS
www.poorthuisalmere.nl
info@poorthuisalmere.nl

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

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

makelaar

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

bouwen

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

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

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

klussen

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

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

woninginrichting

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

garage

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

Garage / APK-station  
Almerepoort
Argonweg 11, 1362 AA
(036) 546 55 28

autowasserij

Autowasstraat 
Car shining Almere 
Katernstraat 41/A, 1321 NC

r e L i G i e u s

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

Hindoestaans Cultureel   
Centrum ‘shiv Mandir’
Stichting Brahm Rishi 
Kaylaash Dhaam
Gerrit Achterbergstraat 4, 1321 PJ
06-111 586 28
www.kaylaash.com
info@kaylaash.com
Bezoekadres: Trojestraat, 1363 VL
(in	aanbouw)

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

water of Life Ministries
Pekelmeerpad 8, 1317 AN Almere 
(036) 880 18 13, 06-294 072 69
www.wateroflifeministries.nl
info@wateroflifeministries.nl
samenkomsten: Groenhorst Almere, 
Heliumweg 1, 1362 JA

nieuw
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V e r Z o r G i n G

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
www.kapsalonbettyboop.com

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

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

CY-style Hair & Beauty
Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01
www.cystyle.nl, info@cy-style.nl

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

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

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

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

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

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

schoonheidssalon

Beauty | 81
Jan Maystraat 19, 1363 LK
06-113 634 72
www.beauty81.nl, info@beauty81.nl

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

schoonheidssalon Belle
Marsstraat 84, 1363 VS
06-537 724 34
www.bellesalon.nl, info@bellesalon.nl

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

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

Mary Kay Beauty Consultant
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

Van Top tot Teen
Europalaan 821, 1363 BM
06-141 85 07
www.schoonheidssalon-almere.nl

Zen Company
huidverzorging	&	facial	treatments
Europalaan 848, 1363 BM
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

manicure en pedicure

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

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

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

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

zonnestudio

Zonnestudio sunsitive Almere 
zonnestudio,	infrarood	cabine,	
kapsalon
Europalaan 826, 1363 BM
(036) 841 42 50
www.zonnestudiosunsitive.nl
info@zonnestudiosunsitive.nl
facebook: zonnestudiosunsitive

tattoo en piercing

Bell’s Tattoo & Piercings
presents	Tattoo	Mitchell
Europalaan 939, 1363 BM
(036) 530 00 44
facebook: Bell’s Tattoo

V r i j e  T i j d

sport

Volleybalclub Allvo
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
(036) 545 84 58
www.allvo.nl, info@allvo.eu

Basketbalvereniging   
Almere Pioneers
Topsportcentrum Almere Poort
Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA
www.almerepioneers.nl
info@almerepioneers.nl

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

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

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

Xtraining
bootcamp en buitensport
06- 517 888 84
www.xtraining.nl
Facebook: notyourregularexercise
info@xtraining.nl

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

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

dansen

Amy’s dans studio
hiphop/streetdance	en	selectie
in de Viplounge, Oostenrijkstraat 2
06-243 655 38
amysdansstudio@gmail.com

Moves Almere
dance warehouse
in buurtcentrum Amerika
www.moves.nl
almere@moves.nl

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw



POORTNIEUWS I 43 

v o o r z i e n i n g e n  i n  a l m e r e  p o o r t

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

united dance Almere
Monacostraat 50
www.uniteddancealmere.nl
uniteddancealmere@gmail.com
Facebook: uniteddancealmere

watersport

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

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

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

recreatie

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

Buurtcentrum Viplounge
De	Schoor,	welzijnswerk	Almere
Oostenrijkstraat 2, 1363 CB
(036) 767 07 99
www.viploungealmere.nl
steenbergen@deschoor.nl

bibliotheek

de nieuwe bibliotheek
servicepunt	Almere	Poort
Viplounge, Oostenrijkstraat 2
(036) 548 60 00
www.denieuwebibliotheek.nl

educatief

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

stad & natuur Almere
Klokhuis, Dettifosspad 7, 1363 BZ
(036) 547 50 53
www.stadennatuur.nl

s e r V i C e s

advocaten

Thomas Advocaten
Europalaan 840, 1363 BM
036-760 19 19 (Almere) 
020-670 39 85 (Amsterdam)
www.thomasadvocaten.nl
info@thomasadvocaten.nl

belastingen

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

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

computer service

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

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

fotografie

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

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

tekst

richard stuivenberg Producties
tekst	&	redactie,	financiële	adm.
Beneluxlaan 793, 1363 DA
(036) 848 83 07  / 06-419 329 56
www.richardstuivenberg.nl

kledingreparatie

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

H o r e C A

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

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

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

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

daily oriental
Chinees	afhalen,	bezorgen,	catering
Europalaan 838, 1363 BM
(036) 525 40 96
www.dailyoriental.nl
info@dailyoriental.nl

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

eethuis Poorts
Thorstraat 2 (Ithaka), 1363 WM

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

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

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

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

saporito 
for	foods	and	drinks	to	go
Winterspelenplein, station Poort
(036) 844 41 00
www.saporito-broodjes.nl
info@saporito-broodjes.nl

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

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

TheeKafé
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
(036) 841 59 68
www.theekafe.nl, info@theekafe.nl

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

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

Yamas delivery
Grieks	afhaal	en	bezorging
Xenonstraat 88, 1362GH
(036) 529 84 06
www.yamasalmere.nl

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

Animere
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

Hira supermarket  
Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR

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

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

mode

Biggymanskleding
herenkleding	van	2XL	t/m	14XL
Europalaan 935,1363 BM
(036) 841 03 10 / 06-248 285 15
www.biggymanskleding.nl
info@biggymanskleding.nl  

Gewoon Astrid
dameskleding	van	maat	40	t/m	52
Europalaan 919, 1363 BM
06-532 736 92
www.gewoonastrid.nl
info@gewoonastrid.nl      

Livas-Fashion
Europalaan 801, 1363 BM
(036) 84 85 313
www.livas-fashion.nl
info@livas-fashion.nl
Facebook: Livas Fashion

Monsters Kidswear
Europalaan 917, 1363 BM 
Facebook: monsterskidswear

H o M e r u s M A r K T

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Bakkerij Almere Poort (BAP)
brood, banket en delicatessen
Alseïdenstraat 20-7

Bloemen bij Bonfleur
Alseïdenstraat 20-23
036-303 02 40

C’estbon Almere
speciaalzaak	voor	verse	noten,	
zuidvruchten	en	meer
Alseïdenstraat 20-25
06-499 705 29
www.cestbon.nl

Cosas Bonitas
woonaccessoires	en	dameskleding
Alseïdenstraat 20-36
06-281 533 51
adinda@cosasbonitas.nl

döner Hut
specialiteiten: döner kebap, 
Perzische	rijst	en	aubergine
Alseïdenstraat 20-14
06-365 733 92
info@donerhut.nl

jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
Alseïdenstraat 20-3 en 20-9
06-241 820 52
Jennystabak@yahoo.nl

jessie’s Fashion 
damestassen
Alseïdenstraat 20-22
06-492 433 76

KaaZZaak
binnen-	en	buitenlandse	kazen	
en wijnen
Alseïdenstraat 20-15 en 20-21
06-498 094 09
www.kaazzaak.nl
info@kaazzaak.nl

diversen

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

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

Bleu et rose
babyshower, kraamcadeau, 
speelgoed,	schooltraktatie
Homerusplein 1 B, 1363 SZ
06-234 495 93
www.bleuetrose.nl
info@bleuetrose.nl

Crazy Beads
woonaccessoires, cadeaus, 
kralen, workshops
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64
www.crazybeads.nl
crazybeads@upcmail.nl

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

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

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

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

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

nieuw

K&d Coffee
koffie-	en	theespecialiteiten	/	ijssalon
Alseïdenstraat 20-4 en 20-10
06-863 712 62

Lunchtijd
afhalen	belegde	broodjes,	tosti’s,	
panini’s,	koffie,	thee	en	meer
op	bestelling	lunches	en	catering
Alseïdenstraat 20-2
036-737 01 62
www.lunchtijdalmere.nl
linda@lunchtijdalmere.nl

Mama’s soephuis
eten	en	drinken,	afhalen,	catering
Alseïdenstraat 20-33
06-162 611 91
www.mamassoephuis.com

PdTelecom 
telefoon-accessoires	en	-reparaties
Alseïdenstraat 20-5
06-231 111 28
pdtelecomalmere@gmail.com

ria’s style
kralen, sieraden en wol
Alseïdenstraat 20-26
06-136 296 53
www.riasstyle.nl, contact@riasstyle.nl

sieradenwinkel
Alseïdenstraat 20-24
jansen@sieradenmarkt.nl

slijterij Almere Poort (sAP)
gedistilleerde	dranken,	bier	en	fris
Alseïdenstraat 20-6
06-149 923 54
Facebook: sap.slijterij
slijterijalmerepoort@outlook.com 

wMM Producties
film,	videozuil-verhuur,
borduurstudio
Alseïdenstraat 20-34
06-424 780 04
www.wmmproducties.nl
info@wmmproducties.nl

V o o r z i e n i n g e n  i n  A l m e r e  P o o r t
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WWW.SCHOUWBURGALMERE.NL

Meedoen met de kleurwedstrijd is simpel: 
Je kleurplaat kun je nl. vóór 12 oktober inleveren bij Crazybeads op de Europalaan 95 in Almere-Poort. 
Uit de inzendingen wordt een winnaar getrokken door een deskundige jury. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

✁

kleurwedstrijd
Win 2 kaarten voor de voorstelling Bumba op reis op 15 oktober

www.schouwburgalmere.nl/bumba 

Ben jij tussen de 3 en de 6 jaar? Kleur deze kleurplaat zo 

leuk mogelijk in en lever hem vóór 12 oktober in bij:

Crazy Beads, Europalaan 915, 1363 BM Almere Poort. 

Een deskundige jury selecteert uit de inzendingen 

een winnaar en deze krijgt telefonisch bericht. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

15 oktober 2014

14.00 uur
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dagboek van een huisarts
Zaterdag 13 september vond de 
32e editie van de Almere-Am-
sterdam Challenge plaats. Medi-
Mere verzorgde voor de tiende 
keer de medische ondersteuning 
voor de ruim 2000 atleten die in 
de verschillende onderdelen van 
start gingen. Dit keer werd er 

onder andere gestreden om de Europese triatlontitel. 
Het werd een groot succes, met complimenten van de 
triat lonbond voor het vlekkeloos verlopen evenement.

Zelf was ik er voor het eerst bij als vrijwilliger. Ik vond 
het indrukwekkend om te zien waartoe mensen fysiek 
en geestelijk in staat zijn. Ga er maar aan staan: 3,8 
kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daar-
achteraan nog een volledige marathon lopen. Een bij-
zondere vermelding verdient de Portugese atleet met 
een verlamming aan zijn benen, die dit alles met een 
ligfiets en zijn armen volbracht!

Het bracht me op de gedachte dat voor een atleet om 
de finish te halen een drietal zaken onontbeerlijk zijn: 
doorzettingsvermogen, goede organisatie en plezier. 
Deze drie dingen komen ook terug in de huisartsen-
praktijk. Tijdens mijn werk verwonder ik me vrijwel 
dagelijks over de kracht en het uithoudingsvermogen 
van mensen. De meesten die met een ernstige aandoe-
ning worstelen of in korte tijd verschillende klappen 
te verwerken krijgen, zetten de schouders eronder en 
treden hoopvol en met humor de toekomst tegemoet.

Zelfs de meest vermoeide sporters, die strompelend 
hun laatste rondjes om het Weerwater liepen, hadden 
plezier. Als we een uitgeputte atleet vroegen hoe het 
ging, stak deze lachend een duim omhoog. Genietend.
Als dokter maak je soms lange en drukke dagen. Zonder 
plezier en doorzettingsvermogen houd je dit niet vol. 

Onlangs mocht het team Medi-Mere Poort de 2000e 
patiënt verwelkomen. De nieuwe inschrijvingen blij-
ven gestaag binnenkomen. De Poortkliniek is gebouwd 
op groei. Helaas zat de huizenmarkt de laatste jaren 
niet mee, maar wij denken door onze persoonlijke en 
wijkgerichte aanpak nog veel verder te zullen groeien. 

Dit vereist een goede organisatie. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de pilot in samenwerking met het Flevo-
ziekenhuis. Artsen van de afdelingen interne genees-
kunde, neurologie, dermatologie, gynaecologie, kaak-
chirurgie en oogheelkunde zullen in de Poortkliniek 
spreekuren gaan houden. Wij verheugen ons erop, 
vooral omdat door onder meer overleg in de wandel-
gangen de afstand tussen eerste en tweede lijn klein 
blijft en mogelijk wachttijden verkort. Dit komt het 
plezier voor de dokter en de patiënt ten goede! 

Bart Elsen, huisarts n

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

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

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

Podotherapie Voetsula  035 - 887 15 65
Femke van Langeveld, podotherapeut

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



Kinderdagverblijf ‘De Boerderij’

Mercuriusstraat 1

1363 ZB Almere Poort

(036) 841 95 85

BSO ‘De Hooiberg’

Odysseestraat 51

1363 WR Almere Poort

(036) 524 73 64

www.kindercentrumalmere.nl 

info@kindercentrumalmere.nl

kinderdagverblijf

De Boerderij De Hooiberg

Buiten Schoolse Opvang

verse warme maaltijd 

aan gezellige tafel

is inbegrepen

kleinschalige opvang

van maandag t/m vrijdag 

van 7.00 tot 19.00 uur

professionele leidsters 

die gecoacht worden 

door een pedagoge

knusse mini-babygroep

met max. acht baby’s 

in eigen gebouw

grote buitenspeelruimte 

met een hooiberg met 

rondom leuke dieren

weide met shetlanders die 

verzorgd mogen worden

groente en fruit kweken

in een eigen moestuin

sport-bso onder leiding van 

gediplomeerde sportleraren

zomerkamp voor 

bso-kinderen

begeleiding van zwemles

BSO zomerkamp 2014

Meester Leo: “Diep in de bossen bij 

Apeldoorn wonen bospartizanen en 

Duitse soldaten. Zij denken dat het 

nog steeds oorlog is. Ze wonen in 

ondergrondse grotten her en der ver-

spreid over het donkere bos. Wanneer 

de schemer valt, komen ze uit hun 

grotten en vechten ze met elkaar. Als 

je goed luistert, kun je ze horen. Ze 

zijn al oud, wat zeg ik, stokoud!”

De Bospartizanen weten dat 43 dap-

pere kinderen van KCA in de blokhut-

ten van de scouting logeren. Ze heb-

ben contact gemaakt. Eerst met harde 

knallen diep in het bos en later liepen 

ze vlak langs de blokhutten. Over hun 

hoofd hadden ze een zwarte cape. 

Hun gezichten zag je bijna niet.

“Zijn de kinderen dapper, juf Katja?” 

“Uh, ja ja meneer bospartizaan, heel 

dapper!” “Hmm, ik weet ’t nog niet”, 

sprak de bospartizaan. Hij keek juf 

Katja indringend aan en fluisterde: 

“Jullie moeten ons helpen! De Duitsers 

hebben een kameraad bospartizaan 

gegijzeld. Als het donker is, lopen jul-

lie in de richting van de knallen. 

Wij zullen contact met jullie maken. 

Zorg dat jullie goed zijn voorbereid”. 

Paul, vader van Quinty en Finn: 

“Toen moesten we natuurlijk leren 

verkennen, een hindernisbaan nemen, 

vlotvaren, over de touwbaan met 

daaronder een kleine beek, leren 

onderhandelen en nog veel meer 

spannende dingen. En als het donker 

wordt in het bos... ja, dan komt het er 

op aan! Maar ’t waren allemaal super-

dappere kinderen en de laatste nacht 

hebben ze de gegijzelde partizaan 

bevrijd, diep in het bos. Hij lag vastge-

bonden in een heel klein tentje!” 




