kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

11

6 I onderwijs

15 I z o r g s c a l a

22 I v r i j e t i j d

29 I v r i j e t i j d

Bijzondere school in bijzondere
wijk krijgt prachtig gebouw

Tandarts en preventie:
voorkomen is beter dan genezen

Nieuwe buurtsportcoaches
verheugen zich op seizoen

Hoe overleef ik mijn moestuin?!

7 I onderwijs

16 I v r i j e t i j d

23 I v r i j e t i j d

Nieuws van basisscholen

Amy’s Dans Studio

Gitaarlessen met toewijding en
passie in het Homeruskwartier

8 I nieuw in Poort

17 I s t r a n d

Nieuw in Almere Poort

Het strand van Almere is
nog nooit zo leuk geweest!

30 I p o o r t b e w o n e r s

10 I f a s h i o n l a n e

31 I z o r g s c a l a

Huisartsen gezondheidscentrum
Vizier goed ingespeeld op elkaar

24 I g e b o r e n

Geboren in Poort
Gefeliciteerd!

Kleding shoppen in de Europalaan -- nu al vier modezaken
met elk hun eigen collectie

18 I s h o pp e n

13 I f a s h i o n i n p o o r t

18 I s h o pp e n

SuitDefine levert maatpakken
speciaal handgemaakt

Homerusmarkt verwelkomt
twintigste ondernemer

26 I z o r g s c a l a

14 I i n b a l a n s i n P o o r t

19 I v e r k e e r

27 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n

Mijn Indiase yoga-goeroe

Fietsstraat Achillesstraat
krijgt ochtendspitsafsluitig

Poort sfeervol de winter door!

Bewoner ontwikkelt
app voor Poort

14 I i n b a l a n s i n P o o r t

Grote service in kleinste
kapsalon van Almere Poort

32 I v o o r z i e n i n g e n p o o r t
25 I z w a n g e r & b a b y

Adressenoverzicht

Bleu et Rose -- een babywinkel
met altijd iets te ontdekken

39 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts
Ervaringen van patiënten

28 I v r i j e t i j d
20 I o n s c a s c a d e p a r k

Initiatieven in Cascadepark

KIES vOOR DE TIJDLOZE KLASSE vAN
GELDERLAND BIJ DOOIJES BINNENHUIS

Wooninitiatief Calipso biedt
26 jongeren een thuis in Poort

Oerkamperen in de Almeerse
bossen -- terug naar de basis

Uitgave I Studio Breedveld
Mediaplaza, Katernstraat 11
1321 NC Almere
(036) 537 47 92
info@almerepoortnieuws.nl
www.almerepoortnieuws.nl

Me-Time Weekend
8 - 10 mei 2 015

Een weekend van rust en inspiratie om
tot jezelf te komen op ons eigen eiland
met sfeervolle tipi-tenten. Kom alleen
of met je partner, familielid of vriendin.
Locatie: eiland De Kluut, Biddinghuizen.

yoga
meditatie
stilte-wandeling
voeding
mini-workshops

De 4800 serie Design Henk Vos Een van de klassiekers van Gelderland.
Dit tijdloze model kent vele varianten; banken, fauteuils, hoeken, genoeg om
uw persoonlijke voorkeur in te vullen.

Kosten*: € 259,Reserveren tot 29 maart.
Vroege vogels: € 239,en reserveren tot 28 feb.
Aanbetaling: € 100,Info en reserveren bij
Zen Company.

IN T E RIO R
D ES IGN
A LMERE

De fauteuil 5770 Design Jan des Bouvrie Ook zo’n tijdloze klassieker van
Gelderland, in drie uitvoeringen, eventueel met poef, in stof of leer.

DOOIJES

BINNENHUIS

Katernstraat 8, 1321 ne almere
036 5498248, WWW.dooijesbinnenhuis.nl
OPENINGSTIJDEN: di t/m Vr 10.00 - 17.30,
Za 10.00 - 17.00, Zo oP aFsPraaK

*inclusief: 2 overnachtingen in gedeelde tenten lakenpakket
alle lessen gezonde voeding parkeren en overtocht
Zen Company
Europalaan 848, 1363 BM Almere
06 - 526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

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

E5

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

E5

d e l i v e r y

10%

lomi lomi massage
(rug / nek)
30 minuten € 19,95
i.p.v. € 34,95

korting op
je bestelling

Kom nu langs
in onze winkel en
geniet van onze
heerlijke patisserie
met een gratis
kopje koffie.

25%

• babyshower
• kraamcadeau
• speelgoed
• schooltraktatie

korting op al
le
Family & Friend
s
Shoots

10% korting
op 1 artikel

Tweede broodje gratis!

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

bij inlevering van deze
coupon ontvang je

10% korting
op het totaalbedrag

Bij aankoop van een tosti,
panini of belegd broodje.

portie
kibbeling

E 2,50

geldig t/m 31 maart 2015

geldig t/m 31 maart 2015

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

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

geldig t/m 30 juni 2015

Beauty | 81
Jan Maystraat 19
1363 LK Almere Poort
06-113 634 72
www.beauty81.nl

036 535 02 69

info@beauty81.nl

Een shoot cadeau doen? Bestel
een cadeaubon via de webshop.
Kortingscode: Poort25

geldig voor aankopen in de winkel,
niet via de webshop

geldig t/m 31 maart 2015

geldig tot 15 juni 2015

Xenonstraat 88, 1362 GH Almere Poort
www.yamasdelivery.nl

• babyshower
• kraamcadeau
• speelgoed
• schooltraktatie

Kijk voor meer informatie op de website.

Lunchtijd
Homerusmarkt
Alseïdenstraat 20-2
036-737 01 62
www.lunchtijdalmere.nl

geldig t/m 30 april 2015, 1 portie met korting per coupon

geldig tot 1 juni 2015, 1 gratis broodje per coupon

Voor het afhalen en cateren
van belegde broodjes,
panini’s, tosti’s en meer.

geldig t/m 31 maart 2015

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

Trojestraat 39 | 1363 VL Almere Poort
036 - 848 96 42 | www.sweetunique.nl

Fish & Food Almere Poort
Homerusmarkt
Alseïdenstraat 20-20
06-184 424 19

geldig t/m 30 juni 2015

de Griekse keuken aan huis
afhalen en bezorgen
dagelijks van 16:30-21:30 uur
pinnen aan de deur mogelijk

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort
036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
geldig t/m 30 april 2015

d e l i v e r y

geldig bij telefonische
bestelling of afhalen

geldig tot 15 juni 2015

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

Bleu et Rose
Homerusplein 1 B
(links naast Homerusmarkt)
06-234 495 93
www.bleuetrose.nl

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

Evenementen Poort

cartoon

februari
25 Almere City FC On Tour, Playground
28 Bingo volwassenen, BC Amerika
maart
04 Dierenclub (6-10 j.) BC Amerika
06 Holi Festival, Olympialaan
06 Start Peuterdans, BC Amerika
06 Start Peuter Inzicht, BC Amerika
07 Sterrenschool eetbare tuin
08 Repair Café @ De Plint
11 Peuter+ PSZ Kleine Columbus
14 Schoolschaaktoernooi, Topsportc.
18 Nat. Boomfeestdag, Cascadepark
20 NL Doet, workshops rozentuin
20 Workshop bloem, Jeniffersbloemen
21 Open Huis MBO Groenhorst Almere
25 Barista workshop, Heilig Boontje
27 Ons Cascadepark Schoon
27 Workshop bloem, Jeniffersbloemen
29 Nijntje workshop United Dance
29 Palmpaasfeest, Het Poorthuis

Jullie allemaal zijn mijn Valentijn
Hoewel deze uitgave van PoortNieuws net ná Valentijnsdag
bij jullie op de mat zal liggen, kon ik het niet laten om iets
met hartjes te doen. Alle enthousiaste, creatieve onderne
mers en bewoners van Almere Poort zijn mijn Valentijn. In
PoortNieuws wil ik ze het liefst allemaal in het zonnetje zet
ten, of in dit geval in een hartje. Voor dit nummer heb ik weer
zoveel mogelijk leuke items verzameld. Zoals interviews met de
eigenaren van de vier modezaken aan de Europalaan. Wie had dat gedacht, dat
onze Europalaan een fashion lane zou worden en als een magneet publiek aan
zou trekken uit de wijde ongeving? Toen ik er toch was, heb ik meteen gevraagd
wat de trends zullen worden voor de komende zomer. Het antwoord luidt una
niem: blauw, veel blauw, in alle nuances. Doe er je voordeel mee. Net als met de
coupons hiernaast, verwen jezelf voor Valentijn, Pasen, Moederdag, of gewoon
omdat je het verdient!
Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

april
01 Opening HIP Lifestyle for kids
04 HomerusPAASmarkt
05 Paaseieren zoeken Cascadepark
05 Paasviering & maaltijd, Poorthuis
07 Start Kleuter Inzicht, BC Amerika
08 Peuter+ PSZ Kleine Columbus
10 Ontmoet goeroe bij Zen Company
12 Repair Café @ De Plint
17 Start Peuterdans, BC Amerika
17 Opening Sterrenschool De Ruimte
20 Workshop bloem, Jeniffersbloemen
23 Open Huis MBO Groenhorst Almere
27 Koningsdag, kleedjesmarkt park
mei
02
08
09
10
12
13
18
22
24
27
31

Kinderwatersportdag Sail Today
Dag van de Courgette, rozentuin
Almere Regatta Marina Muiderzand
Repair Café @ De Plint
Opvoedparty, BC Amerika
Peuter+ PSZ Kleine Columbus
Start Libelle Zomerweek, strand
Workshop bloem, Jeniffersbloemen
Schaapskudde bezoekt Cascadepark
Start nieuwe voorstelling Vis à Vis
Park Music Sessions, Cascadepark

juni
01
06
06
07
08
10
18

Avondvierdaagse in Poort
Poort Sociaal en Almeerdaagse
Groenhorst Event
United Dance doet mee aan Kika Run
Repair Café @ De Plint
Peuter+ PSZ Kleine Columbus
Last minute voorl. MBO Groenhorst		

Evenementen in Almere Poort
opgeven voor de agenda van juni
t/m september in de volgende uitgave
I 5:
van PoortNieuws?POORTNIEUWS
Mail deze naar
redactie@almerepoortnieuws.nl

onderwijs

Maarten Feenstra Fotografie

Bijzondere school in bijzondere
wijk krijgt prachtig gebouw

De Eerste Almeerse Sterrenschool ‘De Ruimte’ startte drie jaar geleden in een tijdelijk onderkomen in afwachting van de realisatie
van de nieuwbouw. Het leerlingenaantal groeit gestaag door, de
teller staat nu op 130 leerlingen. Op 2 maart 2015 kan de school
haar eigen gebouw, dat in het Homeruspark ligt, betrekken.

De Ruimte, Eerste Almeerse Sterrenschool
per 2 maart 2015:
Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort
telefoon: (036) 767 16 88
e-mail: f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

www.sterrenschoolderuimte.nl
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Het nieuwe gebouw doet zijn naam ‘De
Ruimte’ eer aan. Directeur Fred Molen
berg: “De leerlingen en het hele team
verheugen zich op het nieuwe gebouw.
De bouw is in de afrondingsfase, ik ben
al door het gebouw gelopen en het is
werkelijk heel ruim en prettig van opzet.
Er komt veel licht door de ramen en je
kijkt uit over het Homeruspark, dat door
een landschapsarchitect is aangelegd.
Natuurlijk komen het logo en de naam
op het gebouw te staan, maar bewust
zonder het woord ‘school’, want ‘De
Ruimte’ is veel meer dan een school. We
ontwikkelen ons tot een educatief cen
trum in Poort. Toegankelijk voor de hele
buurt. We werken met allerlei partners,
die ook invulling geven aan activitei
ten in en rond het gebouw. Bijvoorbeeld
Partou voor peuterspeelzaal en kinder
opvang, Stad en Natuur voor natuur
educatie, CKV Almere voor kunst en
cultuur, Kennisnet, O4NT en TikTik voor
de ICT en welzijnsorganisatie De Schoor
voor het buurthuis en cursussen en acti
viteiten. Uniek is ook de samenwerking
tussen Prisma (Stichting voor christelijk
onderwijs in Almere) en ASG (Almeerse
Scholen Groep).
Een Sterrenschool is een moderne,
klantgerichte school die wordt opge
bouwd rond vijf sterren, de speerpunten.
H Flexibele tijden en vakanties
Fred: “Zo’n 40 procent van de ouders
maakt op dit moment gebruik van de
mogelijkheid om vakanties buiten de

gangbare schoolvakantieperiodes op te
nemen. Zowel ouders als leerkrachten
geven aan het begin van het schooljaar
hun vakantieplanning op en de rooste
raar gaat daarmee aan de slag.
H Alle kinderdiensten onder 1 dak
Er is veel belangstelling voor dit concept,
omdat het past bij deze tijd, waarin vaak
beide ouders werken. Alle activiteiten vin
den plaats onder één dak of in de nabije
omgeving. De coördinatie hiervan vindt
centraal plaats. Je hebt dus niet meer te
maken met allerlei verschillende aan
spreekpunten.
H Maatwerk voor ieder kind
Kinderen beginnen de dag ’s ochtends in
hun eigen stamgroep. Van daaruit gaat
ieder aan de slag met zijn of haar eigen
doelen. De leerlingen volgen hun eigen
leerlijnen. Leerlingen zijn mede-eige
naar van wat ze willen leren. Dit maakt
ze heel betrokken en geeft ze een gevoel
van verantwoordelijkheid. Aan het eind
van de dag kun je vragen: ‘Wat heb je
geleerd?’ in plaats van: ‘Wat heb je ge
daan?’. Daar zit het verschil.

Maarten Feenstra Fotografie

H E-learning en ICT
De individuele leerreis van het kind is
leidend voor de inrichting van ICT op
onze sterrenschool. Denk bijvoorbeeld
aan het plannen, aanbieden, toetsen,
monitoren en bijstellen van de geperso
naliseerde leerrreizen. Dit zou onmoge
lijk zijn zonder de ICT te integreren in

ons onderwijs. Daarnaast vinden wij het
erg belangrijk om kinderen goed voor te
bereiden op het digitale tijdperk door ze
‘mediabewust’ te maken. Het goed kun
nen omgaan met (social) media en de
juiste keuzes kunnen maken is hierbij het
doel. De ouders schaffen voor een kind
vanaf vier jaar een ipad aan. Dit kan via
school, met een betalingsregeling.
H Binding met de buurt
We geven ouders de gelegenheid om een
actieve rol te spelen op school en ook
voor bewoners, instellingen en bedrijven
uit de buurt zijn er mogelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan hulpouders, ouder
raad, praktijklessen, hulp bij tuinieren
in schooltuintjes, etentjes in de school,
het begeleiden van uitstapjes en sporten spelactiviteiten... Ik denk ook aan een
kindercoach en andere ondersteuning.
Het gaat hierbij niet zozeer om veel
inzet in tijd, maar om inhoudelijke be
trokkenheid van de ouders bij de ontwik
keling van hun kinderen. Ouders zullen
om hun arbeid en zorg goed te kunnen
afstemmen, veel opvoedkundige en on
derwijskundige taken delegeren aan de
Sterrenschool. Goed geïnformeerd wor
den en meedenken over de ontwikkeling
van hun kinderen vinden we heel be
langrijk. Er wordt een digitaal portfolio
bijgehouden van ieder kind. Minimaal
drie keer per jaar deelnemen aan een
portfoliogesprek is voor iedereen goed in
te plannen”.

van basisscholen in Poort

Europaschool Cultuurschool
De Europaschool is erin geslaagd als tweede
te eindigen in de verkiezing ‘Cultuurschool
2014’ van Flevoland. Lelystad streek met
de hoogste eer. Een stukje uit het jury
rapport: “De jury heeft met bewondering
kennis genomen van de inzet van de
Europaschool voor cultuureducatie. De
school heeft niet alleen cultuureducatie
verankerd in het onderwijs maar heeft ook
een cultuurprofiel. Kinderen krijgen op
deze manier de gelegenheid om specifieke
talenten op een meer creatieve wijze ver
der te ontwikkelen. Cultuureducatie wordt
met passie en enthousiasme gedragen door
het hele team”. Een prima prestatie waar
de school op kan voortborduren.

redactie n

Meisjesteam Columbusschool
wint schoolbasketbaltoernooi
In januari deed de Columbusschool met
maar liefst vier teams mee aan het school
basketbaltoernooi, dat gehouden werd in
de sporthal in Almere Haven. Eén van de
meisjesteams kwam tot de finale. In een
zeer spannende finalewedstrijd kwamen
de meisjes drie keer terug van een achter
stand en tenslotte eindigde de wedstrijd in
3-3. En dat betekende strafworpen. Alle
meisjes mochten één keer gooien. Sade
maakte met een prachtige worp de win
nende treffer: kampioen van Almere!”. n
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nieuw in poort

in Almere Poort

Maarten Feenstra Fotografie

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?

Peuterspeelzaal
De Kleine Ontdekkers
Monacostraat 50
In de Monacostraat in het Europakwartier
bevindt zich naast de dependance van
basisschool de Droomspiegel peuterspeel
zaal De Kleine Ontdekkers, opgericht door
de gepassioneerde Ellen en Anne. Al bij
de verschillende stages die zij liepen
tijdens hun opleiding, sprak de peuter
leeftijd hen het meest aan. Ellen: “Op die
leeftijd gaat de ontwikkeling zo hard, het
is mooi om daar deel van uit te maken.
Bovendien zijn jonge kinderen helemaal
zichzelf, eerlijk en spontaan. Het is leuk
en afwisselend om met hen te werken”.
Beiden wilden ze graag voor zichzelf be

zie ook
aanbiedingscoupon
voorin dit
blad!
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ginnen. Anne: “Tijdens de stages hebben
we veel geleerd, maar ook dingen gezien
die we zelf anders zouden willen doen.
Als eigen baas kun je je eigen ideeën
uitdragen. Wij maken geen gebruik van
de bekende educatieve programma’s,
maar wij gaan uit van de principes van
Freinet”. Célestin Freinet was een Franse
onderwijzer. Op zijn afgelegen dorps
school merkte hij dat de kinderen in zijn
klas nauwelijks geïnteresseerd waren in
de droge leerstof. Hij ging op zoek naar
andere werkwijzen. Hij ging met zijn
kinderen de school uit om bedrijfjes in
het dorp en de natuur in de omgeving te
bekijken. Freinet-onderwijs gaat uit van
de belevingen en ervaringen van de kin
deren. Anne: “Ieder kind is uniek. Door
goed naar het individuele kind te kijken,
kunnen wij het helpen stappen te maken
in zijn of haar eigen ontwikkelingspro
ces. Kinderen zijn van nature nieuwsgie
rig en onderzoekend, en ze leren van de
ervaringen van andere kinderen”.
Ellen: “We waren er al snel uit dat Al
mere Poort de geschikte locatie is voor
onze peuterspeelzaal. Het is een jong,

gevarieerd en snel groeiend stadsdeel,
dat tevens goed bereikbaar is. Met een
peuterspeelzaal voorzien wij in een be
hoefte van ouders om hun peuters in
contact te brengen met leeftijdsgenoten
en spelenderwijs op ‘de grote school’
voor te bereiden”.
Anne: “Wij hebben geen wachtlijsten
en het maakt niet uit hoeveel dagdelen
per week je afneemt. Regelmatig organi
seren we knutselmiddagen waaraan ieder
een gratis deel mag nemen. Ons concept
heeft goed uitgepakt, we hopen in 2015
nog meer peuters te mogen begeleiden in
deze bijzondere periode van hun leven”.

Front Row
Hermesstraat 2
Op de hoek van de Hermes- en de Ares
straat in het Homeruskwarter West is
sinds 18 mei 2014 een nieuwe kapsalon
geopend. Salon Front Row, waar voor
jou de eerste plaats gereserveerd is!
Eigenaresse Zoelaiga Oemed mag zich
na 17 jaar ervaring allround noemen en
(haar)behandelingen op maat te bieden.
Dames, heren en kinderen zijn van harte
welkom bij Front Row. Zoelaiga heeft het
haar mogen doen van bekende Neder
landers, en professionele modellen. Ook
heeft zij modellen voorbereid voor eve
nementen als de Pink Ribbon, Fashion
week en de Miljonairs’ Fair.
In Amsterdam Oud Zuid wist zij de
klanten aan zich te binden door haar vak
manschap, en nu wenst ze de bewoners
van Almere Poort datzelfde ‘celebrity’gevoel te geven. En hen de kans te geven
haar werk te leren kennen. De zorgvuldig
gekozen producten waar zij mee werkt,
zoals Tigi Catwalk, Chi, Biosilk en Keune
maken deze ervaring compleet.
Naast alle soorten kappersbehande
lingen, is zij gespecialiseerd in het aan
brengen van haarextensions, als één van
de weinigen in Almere Poort. Daarnaast
doet zij ook visagie. Je kunt altijd even
binnenlopen bij Front Row voor een
vrijblijvend advies.

goed als het eruitziet. Verder doen de
worteltjestaart, de frambozenmousse en
de oreotaart het goed. Yvonne: “Onze
kracht is, dat we alles zelf maken. De roze
kleur bijvoorbeeld, komt niet van kleur
stof maar van echte frambozen. Je proeft
het verschil”. Mensen uit andere wijken
komen nieuwsgierig proeven. Buurtbe
woners zijn aangenaam verrast.
SweetUnique
Trojestraat 39
Sinds kort is het Homeruskwartier een
heuse patisserie rijker, waar Yvonne zich
helemaal uitleeft met haar eigen bak
kunsten – SweetUnique. De winkel biedt
ruimte voor koffie met een gebakje, dat
even mooi als lekker is. Yvonne werkte
jarenlang als store manager bij Starbucks
op station Utrecht Centraal, toen zij be
sloot voor zichzelf te beginnen. “Ik wilde
graag iets opbouwen, mijn eigen passie
uitdragen, niet voor een baas maar voor
mezelf. We startten met de website en na
de eerste opdrachten volgden er meer.
Vooral met bruidstaarten hebben we ons
kunnen bewijzen. Daarnaast doen ook de
kindertaarten het ontzettend goed, vooral
onze ‘Frozen’-taart is populair! Ik volgde
patisserie-cursussen, maar het meeste heb
ik geleerd door te experimenteren, mijn
eigen creativiteit te gebruiken. Bij ons
vind je dan ook geen standaardtaarten.
Zelfs mijn appeltaart is een eigen versie,
een Amerikaanse pie met toffeesaus”.
Haar signature-cake is de nudie-cake,
een cake uit drie verschillende gekleurde
lagen, afgewerkt met botercrème en zil
verkleurige versiering. Smaakt al even

Trojestraat 39 | 1363 VL Almere Poort
036 - 848 96 42 | www.sweetunique.nl

Yamas Delivery
Xenonstraat 88
Yamas is een bekende in Almere, na acht
jaar op het Belfortplein in het stadshart.
Als enig Grieks restaurant in de wijde
omgeving bezorgen zij ook. Dimitri: “Het
werd te druk om het restaurant en de de
livery op één plaats te hebben. Daarom
ben ik sinds september met Yamas De
livery aan de Xenonstraat in Almere
Poort gestart: hier vind je precies dezelf
de, vertrouwde kwaliteit gerechten als in
het restaurant. Je kunt afhalen of bestel
len en wij doen er alles aan om het goed,
snel en warm bij je af te leveren. Het heeft
de voorkeur om bestellingen telefonisch
door te geven, dan kan ik nog adviseren
en een tijdsinschatting geven. Ook zijn er
dan geen transactiekosten. Je kunt desge
wenst pinnen aan de deur.
De Griekse keuken kent veel vlees
gerechten. Onze gyros wordt dagelijks
vers opgebouwd. En souvlaki hebben wij
zowel van varkensvlees als van kip. Er
zijn ook vegetarische schotels. Speciaal
zijn de mezedes, zeg maar Griekse tapas.
Dolmadakia, met rijst gevulde wijnbla
deren, kalamaria, gebakken inktvisrin
gen, keftedakia, gehaktballetjes in toma
tensaus... Wij verzorgen tevens catering,
geheel naar wens van de klant”. Dimitri
is zelf Grieks, groeide op in Heraklion, de
hoofdstad van Kreta, waar hij 22 jaar ge
leden verliefd werd op een Nederlandse
vrouw, uit Almere. “We bezorgen in heel
Almere, maar hopen veel mensen uit
Poort te mogen begroeten! Maak daar
voor gebruik van onze kortingscoupon
voorin dit blad”.
n

Animere
Europalaan 824
De Japanse winkel aan de Europalaan
heeft zijn assortiment flink uitgebreid.
Niet alleen fans en verzamelaars van
manga komen hier ruimschoots aan hun
trekken, maar ook ieder ander met interesse voor de Japanse cultuur, origami,
leuke gadgets en originele snacks, kijkt
zijn ogen uit. De vriendelijke Debby en
Patriek importeren de waren zelf uit Japan en weten er veel over te vertellen.
Nieuw is de automaat bij de ingang,
waaruit voor één of twee euro een leuk
Mario-figuurtje kan worden getrokken.
Bij binnenkomst in de winkel valt de
food-afdeling op. Alles ziet er even kleurig uit en de smaken vind je nergens anders. Debby wijst me op de meloen-limonade. “Als wij aankomen in Japan, is dit
het eerste wat ik koop, heerlijk!” Verder
legt ze uit dat Japanners creatief zijn
met eten. “Op verpakkingen staat vaak
een suggestie wat je ergens van kunt
maken. In een Japanse lunchtrommel
vind je dan ook geen boterhammen met
kaas en worst, maar verschillende vakjes, gevuld met gekruide rijstballetjes,
groentesculpturen, sushi... je kunt het zo
gek niet bedenken!” Koekjes hebben de
schattigste afbeeldingen van beertjes.
Volgens Patriek staat er op de verpakking ‘er zijn 99 verschillende, verzamel
ze allemaal!’ waarbij ik me afvraag wie
dat doet, want ze zijn om op te eten.
Ook nieuw zijn de zelfmaak-snoepjes
en -drankjes van Popin’ Cooking. Mijn
zoon test de snoep-sushi. In het doosje
zit een gietvorm met allerlei zakjes. Hij
volgt nauwkeurig de instructies op internet en het resultaat mag er zijn. Zelfs de
‘viseieren’ zijn gelukt! Daarna maakt hij
nog een drankje, waarbij blauw en roze
poeder met water vermengd moeten
worden. Er zitten kleine bruissnoepjes
in, enkele in de vorm van visjes, die zelfs
op en neer zwemmen. Smaak en vermaak zijn beide goedgekeurd!
n
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Monsters Kidswear opende precies een jaar geleden haar deuren aan de Europalaan. Al snel
volgden Livas Fashion, Biggymans en Gewoon Astrid. Drie van deze zaken verhuisden van de
Markerkant naar Almere Poort. Livas Fashion was voorheen aan de Katernstraat gevestigd. Alle
winkels hadden dus al een klantenbestand, mensen die nu met plezier naar Almere Poort komen.

Kleding shoppen in de Europalaan -- nu al vier
modezaken met elk hun eigen collectie

1

Marthe, Monsters Kidswear:
“Door ruimte en bereikbaarheid
voelde dit pand meteen goed”.

Maarten Feenstra Fotografie

Marthe: “Vierentwintig lijkt jong om
een eigen zaak te starten, maar vergeet
niet dat ik met kindermode groot ben
gebracht. Mijn vader was jarenlang ei
genaar van kinderkledingmerken zoals
Salty Dog, we kwamen veel op beurzen.
Toen mijn zus en ik klein waren, moch
ten we daar natuurlijk gewoon spelen.
Maar we stonden ook model voor de fo
to’s. Toen mijn ouders zaken openden in
Dronten, Diemen en aan de Markerkant
in Almere, stond ik ook in de winkels.
In eerste instantie verkochten wij mon
stercollecties, vandaar de naam van de
zaak. Later werd het een outlet en nu is
het gewoon ‘Monsters Kidswear’. De ver
kopers op de beurzen waar ik inkoop voor
de zaak, kennen mij al van jongs af aan.

Tumble ’n Dry, Room Seven, allemaal
vrienden. Het is een kwestie van elkaar
iets gunnen. Ik koop hun kleding in, en
onze klanten kopen het weer van mij.
Toen ik op Facebook het bericht plaats
te dat de zaak op 1 februari 2014 open
zou gaan, had ik meteen 250 likes en
veel enthousiaste berichten. Op de dag
van de opening was er ook enorm veel
belangstelling. Onze klanten komen uit
de wijde omgeving. Omdat de collectie
hen aanspreekt, maar ook voor het per
soonlijke advies en het stressvrije winke
len. De winkel is ruim en overzichtelijk.
We kennen de klanten en hun kinderen,
maken een praatje, drinken koffie of thee
met ze. Mensen komen een beetje terug
van het internetshoppen, gaan voor de
persoonlijke touch. Je wilt je uiteindelijk
toch gezien en gehoord voelen.
Bij het inkopen zorg ik voor diversi
teit. Ik kies zowel voor een stoer merk

Marthe en haar moeder Yvonne in de gezellige winkel met ‘American Diner Look’.
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als Vingino, als voor het lieve merk Nop
pies, kleding met leuke dessins en effen
kleding. Ik houd het bewust bij kleding,
al vind je hier wel Converse schoenen. Ik
ben nu al aan het inkopen voor het vol
gende winterseizoen. In welke winterjas
jouw kind in september loopt? Alles kan,
van klassiek donkerblauw tot felle kleu
ren en gekke patronen. Ook zien we le
gergroen en aardetinten, kleuren die goed
combineren. Kinderen worden steeds jon
ger als mini-volwassenen gekleed. Een
dreumes in skinny jeans!
Inmiddels zijn er nog drie modezaken
bij gekomen in de straat. Er ontstaan
leuke kruisbestuivingen. Zo kwam er
eens een man uit Alkmaar bij Biggymans
voor kleding. Uiteindelijk is het hele ge
zin hier in het nieuw gestoken!”
Lisa, Livas Fashion: “Dit hoekpand sprak mij enorm aan, ik
ben er heel blij mee”.

2

Lisa is een echte Almeerse en volgde
de opleiding Styling & Design aan het
Groenhorst. “Groenhorst Almere was
net gestart. Het was heel knus. Toen ik
het mbo deed, verhuisde de school naar
het nieuwe gebouw in Almere Poort. Na
school vond ik al gauw werk als etaleuse.
Mijn hart ging uit naar een eigen mode
zaak en hoewel ik met twintig nog heel
jong was, durfde ik de stap naar het on
dernemerschap aan. Toen ik de zaak aan
de Katernstraat had, werkte ik daarnaast
nog voor een baas. Nu ben ik fulltime ei
gen baas.
Het hoekpand aan de Europalaan sprak
mij enorm aan. Je hebt aan twee kan
ten etalages, bent goed zichtbaar. Ik vind
Poort sowieso leuk, alles is nog nieuw en
het ontwikkelt zich steeds meer”. Lisa’s
moeder Eva heeft in de beginfase gehol
pen. De naam Livas Fashion is een sa

Lisa van Livas Fashion heeft letterlijk de lente naar haar winkel gehaald.

menstelling van hun beider namen. Livas
Fashion is aangenaam ruim en licht. De
kleding hangt op kleur in de rekken en
in het midden is een zitje dat uitnodigt
om gezellig koffie en thee te drinken.
Voorin de winkel staat een bloeiende
kersenboom. Lisa: “De stam is echt, de
bloesem niet”. Er hangen rieten lampen
aan het plafond. De pashokjes zijn van
steigerhout en er staan leuke krukjes met
koeienvel in.
Lisa is altijd druk bezig voor haar zaak,
maar ziet het niet als werk. “Ik vind dit
zo leuk om te doen! Twee keer per week
doe ik inkopen in Amsterdam. De col
lectie wisselt continu, ik kan ook direct
inspelen op het weer en de laatste trends.
Ik maak foto’s van leuke setjes en zet
deze op de Facebook-pagina van Livas
Fashion. Dit werkt heel goed. Mijn mot
to is ‘Affordable & Exclusive’. Je vindt
leuke betaalbare kleding maar ook merk
kleding, zoals: Sisters Point, Studio An
neloes, Crème de la Crème, Reinders en
Jacky Luxury.
Mensen komen vaak op vrijdag of
zaterdag nog snel iets leuks scoren voor
het weekend. Qua maten heb ik van XS
tot XL in de winkel hangen, dat is on
geveer maat 34 tot en met 42. Elke laat
ste zondag van de maand is het bij mij
koopzondag, en daarnaast heb ik regel
matig een Ladies Night in de winkel. De
gastvrouw brengt zes tot vijftien dames
naar de zaak, en ik zorg voor drinken en
iets lekkers en veel leuke kleding. Gega
randeerd een leuke avond!”

Ricardo, Biggymans: “Voor mij
is Almere Poort de perfecte
locatie, ik zou niet anders willen”.

3

Ricardo: “Mijn doelgroep zit niet te
wachten op een drukke winkelstraat.
Mannen zijn over het algemeen toch al
niet zo dol op winkelen, en als hun maat
niet te vinden is, is dat nog minder. Ik
verkoop herenkleding in grote maten,
van 2XL tot 14XL. Het idee is ontstaan
omdat ik zelf niet kon slagen in winkels.
Er bestond wel herenmode in grote ma
ten, maar de stijl was vaak oubollig. Je

wilt je gewoon leuk kunnen kleden. Ik
begon met een webshop en ik werk met
leveranciers van over de hele wereld.
Toen ik mijn baan als magazijncoördina
tor bij HG International in Almere kwijt
raakte, heb ik van de webshop mijn werk
gemaakt en de zaak aan de Markerkant
geopend. Ik heb extra ruime pashokjes
en kan klanten goed adviseren. Ongeveer
de helft van mijn verkopen gaan via de
webshop. Vooral na het weekend ben ik
druk met zendingen klaarmaken. Dit ge
beurt in stevige, zilverkleurige verzend
tassen, zonder logo. Neutrale zendingen,
dat vinden de klanten prettiger. Er komt
zelden iets terug, mijn klanten kennen
hun maat en weten wat ze willen.
Ik krijg bestellingen uit het hele land
en van over de grens, ik heb klanten in
België, Frankrijk, Duitsland, maar ook in
Finland. Ik heb kleding van outlet-prij
zen tot hoger segment, maar de prijzen
zijn niet astronomisch. Ik verkoop casual
kleding en kleding waarmee je bij een
feestje kunt aankomen. Ook beroemde
Nederlanders dragen die. Veel klanten
dragen uitsluitend donkere kleuren kle
ding, maar felle of lichte kleuren kun
nen verrassend goed staan. Laat zien dat
je er bent! Bij mij in de winkel vind je
alle kleuren van de regenboog. Naast
broeken en shirts verkoop ik echt alles
qua kleding, dus ook ondergoed, sokken,
pyjama’s, badjassen, zwembroeken, ber
muda’s, winterjassen... Op mijn website
staat een promotiefilmpje van mijn

Ricardo kwam op het idee voor de winkel doordat hij zelf naar leuke kleding zocht.
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winkel, dat is opgenomen door SBS6 in
het kader van mijn sponsoring van het
televisieprogramma ‘Obese’. Deelnemers
werden gecoacht en met mijn kleding
aangekleed. Inmiddels zijn ze flink af
gevallen, dus voor mij geen potentiële
klanten meer, maar het is natuurlijk goe
de promotie. Ik wil dat alle heren met
grote maten mij weten te vinden. Ze
kunnen zich gewoon trendy kleden!
Ik heb ook een aantal klanten uit de
buurt. Mensen vertellen het verder, atten
deren familieleden en vrienden op mijn
zaak. Op Facebook plaats ik leuke acties,
zoals eind februari een boerenmarkt,
waarbij men zelf de prijs kan bepalen. Een
soort van uitverkoop, om plaats te maken
voor de nieuwe collectie. Wat we kunnen
verwachten? Voor de zomer veel blauw
tinten. Wintermode is wat somberder, de
kleuren zijn tabak, oker, bruin. Nieuw in
mijn collectie zijn originele t-shirts van
muziekbands, en leren jassen, erg leuk”.

4

Bij Gewoon Astrid zijn mode—
bewuste vrouwen met ‘curvy’
vormen aan het juiste adres.
Op 15 augustus 2014 opende de Amster
damse Astrid haar winkel. Net als velen
kwam zij naar Almere toen zij kinderen
kreeg. “We kwamen van een driekamer
flat op vier hoog zonder lift naar een huis
met een garage en een tuin. Het was echt
een verademing, ik kon gewoon met de
boodschappen en de kinderwagen naar
binnen lopen!” Astrid was directiesecre
taresse en kwam in de kleding terecht

foto: Fred Rotgans
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Ook bij Gewoon Astrid is het gezellig rondneuzen, desgewenst met advies.

doordat zij zelf iets miste: kleding die re
kening houdt met de rondingen van de
gemiddelde Nederlandse vrouw. “Zelfs
voor een vrouw met maat 40-42 is het
in de reguliere confectie vaak moeilijk
om passende kleding te vinden. Bij mij in
de winkel vind je kleding die is gesneden
voor een vrouw met vormen. Mooi slui
tende broeken met (multi)stretch, jasjes
waarvan de mouwen net iets ruimer zijn...
Ik noem het bewust geen grote-matenwinkel, dat schrikt alleen maar af, en dat
is het ook niet, Gewoon Astrid is een ‘inbetween’-winkel. Ik verkoop maten voor
dames die net tussen de wal en het schip
vallen qua maat. Mijn kleding is vanaf

maat 40 tot en met maat 52. Zoals ge
bruikelijk in de mode, moet ik de kleding
een seizoen vooruit bestellen. Spontaan
inkopen bij de groothandel is er haast
niet bij in deze maten. Ik verkoop kleding
van merken die zich bewezen hebben,
qua pasvorm en kwaliteit. Soms kost dat
wat meer, maar dan heb je ook echt iets
moois. Naast mijn vaste klantenkring ko
men ook buurtbewoners en voorbijgan
gers kijken. Mijn ochtend begint steevast
met een bakje koffie met de buurtjes, de
dames van Monsters Kidswear en Crazy
Beads. We hebben het met elkaar getrof
fen, hier in de Europalaan!”

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

Europalaan 800-802 | 1363 BM Almere Poort | 036-841 73 09 | www.cafetaria-deheerlijkheid.nl
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SuitDefine levert maatpakken
speciaal handgemaakt
Darryl: “Niets is beter dan een maatpak. Elk lichaam heeft unieke
maten en elk persoon heeft een eigen wens voor de pasvorm of
het uiterlijk van een pak. Een goede fitting zorgt ervoor dat het
pak als gegoten zit, aangepast op het lichaam van de klant”.
Het pasgetrouwde jonge stel Darryl en
Joanna woont in het Homeruskwartier
en startte met veel ambitie een bedrijf
aan huis. Darryl: “Wij leveren pakken
die speciaal voor de klant op maat wor
den gemaakt. We nemen de maten en
de wensen nauwkeurig op. De bestelling
gaat vervolgens naar onze eigen tailor
in Vietnam. Een atelier in hartje Ho Chi
Minh City, met meer dan twintig jaar
ervaring in het vervaardigen van maat
kleding. Per koeriersdienst komt het pak
naar ons toe en wij laten het dan eerst
netjes stomen bij Poort’s Kledingrepa
ratie en Stomerij, alvorens wij het naar
de klant doorsturen. We hebben klanten
uit heel Nederland. Afspreken doen we
zowel bij de klant thuis of op kantoor
alsook bij ons thuis in Almere Poort”.
Betaalbare maatpakken
Al vanaf een all-in prijs van m,. 290 kun je
bij SuitDefine terecht voor een maatpak.
“Ik weet hoe belangrijk en leuk het is om
je persoonlijkheid kwijt te kunnen in je

voorkomen. Dit hoeft niet veel te kos
ten of ingewikkeld te zijn”. Darryl heeft
een duidelijke visie: een kwalitatief goed
maatpak dat betaalbaar is voor iedereen.
Passie voor pakken
Tijdens de ruim vijf jaar dat Darryl werk
zaam was in de financiële sector, droeg
hij dagelijks een pak en wist daarbij een
eigen stijl te creëren. Vanuit deze erva
ring kan hij uitstekend adviseren. Hij is
de aangewezen persoon als gaat om stijl
en etiquette bij het dragen van pakken.
Darryl is niet zomaar iemand die pakken
verkoopt, maar iemand met veel kennis
en ervaring en een passie voor maatpak
ken.

kun je geheel zelf bepalen. Daarom is er
voor elke gelegenheid een maatpak mo
gelijk. Meer dan 25 opties worden samen
met de klant doorgenomen. Denk hierbij
aan stofkeuze, fit, lengte, lapeltype, kleur
van de stiksels, binnenvoering... zelfs je
initialen kunnen geborduurd worden
aan de binnenkant van het jasje. Binnen
vier tot zes weken heb jij een pak dat per
soonlijk is, speciaal voor jou.
Royal Lapel
Darryl: “Wij groeien als bedrijf en zijn
daarom in de gelegenheid een tweede,
premium lijn te lanceren: Royal Lapel.
Deze is gericht op de verfijnde pakken
drager, met prijzen vanaf m 850. Hierbij
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
exclusieve en duurzame materialen met
veel variatie in de meest geweldige stof
fen”.
redactie n

Ontwerp je eigen stijl
SuitDefine heeft persoonlijke aandacht
voor haar klanten. In overleg met advi
seur Darryl wordt het pak samengesteld.
Je kiest een stof uit het assortiment van
meer dan 300 verschillende stoffen van
zeer goede kwaliteit. De stijl van je pak
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Amanda de Bruin, Zen Company n
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Grote service in kleinste
kapsalon van Almere Poort

Sinds twee jaar runt de Marokkaanse Aouatif Seri de kapsalon ‘La Belle’ in de schuur in de
tuin achter haar huis. “Ik doe
alles om mijn klanten blij te
maken, geef graag dat beetje
extra bij mijn behandelingen”.

“Ik zocht naar een manier om het moe
derschap te combineren met mijn werk.
Een grote zaak heb ik niet nodig. De
schuur is groot genoeg voor mij. Ik heb
hier alles: licht, warmte, elektriciteit, wa
ter. Omdat ik weinig onkosten heb, kan
ik ook vriendelijke prijzen rekenen.
Ik heb altijd al een passie gehad voor
het kappersvak. Als meisje keek ik toe
wanneer een bruid werd gekapt. Thuis
deed ik het allemaal na met mijn eigen
haar of bij een nichtje. Ik oefende net
zolang tot ik het onder de knie had. Later
volgde ik cursussen en een opleiding om
kapster te worden”.
Afgelopen herfst volgde Aouatif in
Marokko een cursus voor bruidskapsels.
“Ik heb echt speciale technieken geleerd
om haar op te steken of heel mooi te föh
nen. Heel bijzonder, ik pas het nu toe bij
mijn klanten. Al gaan ze niet trouwen,
ze mogen wel mooi zijn als een bruid!
Klanten komen bij me via flyers en
mond-tot-mond reclame. Naast knippen,
kleuren en föhnen is er veel vraag naar
epileren met een touwtje. Ik gebruik uit
sluitend producten op natuurlijke basis
en verwen het haar of het gezicht van
mijn klanten met arganolie uit Marokko.
We noemen het goud, het is rijk aan vi
tamine E en een weldaad voor de huid”.
redactie n
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Op mijn vakgebied
van yoga, beauty en
voeding wil ik alles
weten. Daarom volg
ik regelmatig opleidingen, trainingen en
workshops. Zo volgde
ik in september een workshop bij Soul
Essentials, gegeven door een internationaal gerenommeerde yoga-goeroe uit
India: Guruji Soham. Bij binnenkomst
werd ik voorgesteld en ik voelde direct
een magische energie. Ik had wel gehoord en gelezen dat dit je overkomt als
je een echte goeroe ontmoet. Goeroe
betekent letterlijk ‘gewicht’ of ‘zwaarte’
(van het latijnse woord gravitas). Goeroes hebben meer ‘gewicht’ dan gewone
mensen. Ze zijn als ‘zware planeten’ die
andere planeten in hun baan trekken. Je
gaat vanzelf om hen heen cirkelen. Ze
hebben een grote uitstraling.
We kregen 90 minuten yoga van Guruji
Soham. Het begon met wat ademhalingsoefeningen, daarna de zonnegroet en
andere houdingen. Het was een rustige
les maar tegelijkertijd heel zwaar, wat mij
verbaasde. Na de les legde hij uit waarom je bepaalde poses doet en waar deze
goed voor zijn. We gingen lunchen met
de groep, uiteraard gezond. Na de pauze
begon de lezing over Ayurvedisch voedsel
en detoxen. Ook heel indrukwekkend. De
goeroe begint zijn dag met een Ayurvedisch drankje; warm water, kurkuma, honing en citroen. Daarna drinkt hij een glas
water met appelazijn. Binnen 30 minuten
ga je naar het toilet, zegt hij. Vervolgens
doet hij ook nog oilpulling met kokosolie
voor tien minuten. Een goed begin van
je dag. Als je écht wilt detoxen, moet je
ook eens per week een reiniging met koffie doen, vertelt hij. Koffie via je achterste
naar je darmen. Hmm die weet ik nog niet
hoor. Koffie is goed voor je onderlichaam.
Neem je koffie van onderen in, dan irriteer je de darmen waardoor ze automatisch reinigen, aldus Guruji.
Na de workshop spreek ik Guruji persoonlijk. We blijken veel raakvlakken te
hebben. Ik had op één middag zoveel geleerd. Hij vertelt mij over India. Ik ben zo
onder de indruk dat ik besluit naar India
te reizen voor meer verdieping. Maar eerst
komt Guruji nog eens naar Nederland en
ook naar Zen Company (10-13 april)!

•S

Mijn Indiase Yoga-goeroe

Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere, 036-785 22 94

Almere Poort
06-841 549 62
06-426 103 54
036-848 55 50
www.labellehairstyling-visagiepoort.nl
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De tandarts en preventie:
voorkomen is beter dan genezen
Preventie betekent voorkomen. In de tandheelkunde is
preventie vooral gericht op
het voorkomen van gaatjes
en tandvleesproblemen. Wat
je zelf kunt doen om gebitsproblemen te voorkomen is
je aan de twee gouden regels
houden. De tandarts kan helpen door bij kinderen de kiezen te sealen.
Preventie komt in het dagelijks leven in
vele vormen voor. Denk aan inbraak
preventie – maatregelen ter voorkoming
van inbraak. Ook in de tandheelkunde is
er sprake van preventie. Preventie om te
voorkomen dat je gaatjes krijgt en dat je
gebit achteruit gaat.
Wat kun je zelf doen?
Denk aan de eerste en belangrijkste stap:
poets twee keer per dag je tanden met
tandpasta waar fluoride in zit. Hiermee
maak je de buitenkant van de tanden
en kiezen, het glazuur, sterker en haal je
tandplak weg. Wat je zeker niet moet ver
geten, is dat alleen poetsen niet voldoen
de helpt tegen gaatjes. Zorg ervoor dat
je zo min mogelijk suikers naar binnen
krijgt gedurende de dag. Dit zijn de twee
gouden regels voor een goed en stralend
gebit.

Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier

Wat kan de tandarts doen?
De tandarts kan bij kinderen de kie
zen sealen, dat is het plaatsen van een
beschermend laagje om de kiezen. Deze
sealents (de beschermingslaagjes) zorgen
ervoor dat de diepe gleufjes, de groefjes
die je aan de bovenkant van de kies (het
kauwvlak) hebt, dichtgemaakt worden.
Deze sealents, ook wel laklaagjes ge
noemd, voorkomen dat er voedselresten
(dus bacteriën) in de kiezen achterblijven.
Kinderen hebben nog niet de motoriek
van volwassenen en kunnen het gebit nog
niet helemaal goed poetsen. De haren van
een tandenborstel kunnen bijna niet bij
de diepe groefjes komen om het schoon
te maken. Zo’n laklaag kan enorm hel
pen het gebit schoon te houden en maakt
het poetsen voor de kinderen iets mak
kelijker. Toch moeten ouders nog zeker
tot het kind tien jaar is, het kindergebit
napoetsen.
Hoe werkt dit in de praktijk?
De tandarts inspecteert het gebit tijdens
de controle. Bij het doorkomen van de
blijvende kiezen, als het kind ongeveer
zes jaar is, kunnen de groeven al gezien
en beoordeeld worden in de mond. De
tandarts zal dit met u bespreken. Bij het

sealen van de kiezen wordt het oppervlak
eerst schoon gemaakt en klaargemaakt
voor de sealent. Als deze is aangebracht,
wordt de sealent hard gemaakt door mid
del van een blauw lampje.
Deze behandeling kan in een heel ont
spannen sfeer plaatsvinden en kinderen
hebben absoluut geen pijn tijdens het
aanbrengen van de sealents. Tijdens het
aanbrengen legt de tandarts altijd uit
wat hij of zij doet, zodat het kind het
goed kan begrijpen.
Tijdens de halfjaarlijkse controles
loopt de tandarts de sealents na. Wan
neer de sealing beschadigd of versleten
is, kan de kies, als er geen gaatjes in zijn
ontstaan, weer opnieuw geseald worden.
Onderzoek in diverse landen heeft
aangetoond dat het sealen van een kies
de kans op gaatjes aanzienlijk verkleint
zolang de kies geseald blijft en er goed
gepoetst wordt.
De tandarts doet in de praktijk veel
aan preventie. Daarom is het aan te ra
den je kind vanaf 2,5 jaar al mee te ne
men naar de tandarts voor een controle.
Want, zoals het oude spreekwoord luidt:
voorkomen is beter dan genezen.
Tandarts Panday, Tandzorg op Maat n
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Amy’s Dans Studio
Knows how to dance

De Almeerse Amy Ojers wist
van jongs af aan dat ze danseres wilde worden, net als haar
moeder. Ze leerde urban dansstijlen als streetdance, hiphop
en house. Tien jaar geleden begon ze met lesgeven en sinds
2013 leidt zij haar eigen dansschool: Amy’s Dans Studio.

Amy Ojers is bekend als achtergrond
danseres van tv-programma’s zoals Idols
en X-factor. Daarnaast heeft zij gewerkt
met bekende artiesten. Denk hierbij aan
Lloyd en Richy Brown van L.A. the Voi
ces. Opdrachten voor freestyleshows en
grote dansshows zijn geen vreemd ge
geven voor Amy. Amy’s danscarrière is
geïnspireerd door haar moeder, die ook
uitvoerend danseres was en werkte met
artiesten zoals Donald Jones, Loes Luca
en Henny Huisman.
Amy: “Ik wilde dolgraag danseres
worden! Ik deed ervaring op in het uit
voeren van verschillende dansstijlen, zo
als Streetdance, Hiphop, House, Street
dance Femme en Jazz. In 2005 ben ik
begonnen met lesgeven op verschillende
dansscholen in Nederland, onder meer
bij Moves en Global Dance Centre. Sinds
2013 ben ik de trotse eigenaresse van
mijn eigen dansschool: Amy’s Dans Stu
dio. Hierin kan ik zoveel mogelijk van
mezelf kwijt. Graag deel ik mijn passie
met mijn mede-Almeerders.
In Almere Poort kwam ik terecht via
De Schoor, bij wie ik de Viplounge bij
het Arte College gebruik voor mijn les
sen op maandag. Het is een jong stads
deel met veel talent. Ik wil met Amy’s
Dans Studio zowel jong als oud op een
prettige manier kennis laten maken met

verschillende urban dansstijlen en hun
de juiste danstechnieken aanleren. Er
heerst een goede en positieve sfeer waar
bij iedereen zich prettig voelt. Naast de
standaardlessen train ik verschillende
selectieteams, waarvoor ik in het nieu
we seizoen nog nieuwe dansers van alle
leeftijden wil aantrekken”. Met de selec
tieteams geeft zij regelmatig spetterende
optredens in de wijk, zoals bij de ope
ning van Playground Poort.
redactie n

www.amysdansstudio.nl
amysdansstudio@gmail.com
06 - 243 655 38

• Kleinschalige huisartsenpraktijk
in het Homeruskwartier
• Twee vaste huisartsen
• Ruime openingstijden met avondspreekuur

“Waar zorg weer persoonlijk wordt”

Odinstraat 1-5, 1363 WL Almere
(036) 539 73 90
www.huisartsenpraktijk-homerus.nl
info@huisartsenpraktijk-homerus.nl
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• Inschrijvingen zijn van harte welkom

almeerderstrand

Het strand van Almere Poort
is nog nooit zo leuk geweest!

wege een bedrijfsongeval, dan zat ik nu
nog op de weg. Thuiszitten is niets voor
mij, dus ik heb een herintegratietraject
gedaan via Mind at Work. Beter had ik
me niet kunnen wensen!”
redactie n

Op het Almeerderstrand, nabij de Marina Muiderzand, ligt het
Strandbad DUIN. Met prachtige zwemvlonders, een heus trekpontje, een stoere vuurplaats en een tribune met uitkijkpunt
over het IJmeer. Hier is het in de zomer heerlijk zonnen en
zwemmen. Kleine kinderen spelen in het ondiepe water bij het
strand, grotere kinderen kunnen naar hartenlust zwemmen en
duiken in het diepe.
antwoord steevast: ‘Een ijsje, een frietje’.
We hopen dat we komend seizoen kun
nen voorzien in deze behoefte.
Ik had nooit gedacht dat ik strandbe
heerder zou worden, maar leuk is het
wel. Ik was veertig jaar lang vrachtwa
genchauffeur op de lange afstand, en als
ik niet gedeeltelijk afgekeurd was van

Nieuwe toplocatie voor jeugdzeilsport bij Marina Muiderzand
Rob Damkat, beheerder Strandbad DUIN

Het strand is openbaar terrein, maar om
het schoon, veilig en gezellig te houden,
heeft Marina Muiderzand een beheer
der in dienst genomen. We spreken Rob
Damkat, die in de winterperiode allerlei
andere taken uitvoert op het haventer
rein. “Sinds afgelopen zomer draai ik
mee op het strand. Ik ben net als de an
deren van het team te herkennen aan het
donkerblauwe poloshirt met logo. Men
sen kunnen me altijd aanspreken als ze
vragen hebben of iets nodig hebben.
Tot nu toe zijn de reacties heel positief.
Om te beginnen zijn mensen blij verrast
over hoe leuk het strand is geworden.
‘Ik wist niet dat het hier zo mooi was!’
krijg ik keer op keer te horen. Ook mijn
aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
Ik haal glasscherven bij speeltoestellen
weg, deel toiletpapier en pleisters uit en
ook brandhout voor de vuurkorf kan ik
verzorgen. Het geeft een stukje veilig
heid dat ik er ben. Als ik mensen vraag
wat ze nog missen op het strand, is het

Een nieuw Regatta Center met een zeil
school én een Jeugdzeilvereniging aan
een eigen strand. Regatta Center Mui
derzand opent begin maart 2015 de
deuren op de schitterende locatie aan
‘groot water’ bij Marina Muiderzand
aan het IJmeer. Een uitstekend gefacili
teerde zeilstek waar alles draait om de
jeugdzeilsport.
Het Regatta Center Muiderzand richt
zich vooral op ambitieuze jeugdzeilers
die landelijk selecties varen. Dit zijn
vaak wedstrijdzeilers die het niveau van
hun vereniging zijn ontstegen en willen
trainen op een centraal gelegen locatie
aan groot water met goede faciliteiten.
Ook de buitenploegen van andere ver
enigingen, private zeilteams en klassen
organisaties zijn van harte welkom om
gebruik te maken van Regatta Center
Muiderzand (RCM). Het biedt complete
faciliteiten, gericht op de jeugdzeilers,
zoals sport- en instructielokalen, kleed
kamers, douches en toiletten.
Eddy Chevalier, directeur en eigenaar
van het Regatta Center Muiderzand:

“De locatie is echt fantastisch; centraal
gelegen, goed bereikbaar met ruime
parkeergelegenheid op een afgesloten
terrein, top faciliteiten en een eigen
strand waar zeilers onder alle omstan
digheden goed weg komen met hun
boot. Je kunt dan kiezen om direct het
grote water op te zoeken, maar de cur
sisten van de zeilschool en de starters
bij de vereniging kunnen ook beschut
vaarwater gebruiken”.
Nik Smit, marketingmanager Almere
City Marketing: “Het Regatta Center
Muiderzand is een fantastische aanwinst
voor zowel Almere als voor de jeugdzeil
sport. Het is een logische ontwikkeling
en het onderstreept nog eens de kansen
die Almere biedt op watersportgebied.
Ook voor de Citymarketing is dit natuur
lijk prachtig. Sinds enkele jaren hebben
we de Almere Regatta, nu komt daar Re
gatta Center Muiderzand bij. Almere als
watersportlocatie komt zo steeds stevi
ger op de kaart. We heten het RCM van
harte welkom!”
redactie n
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shoppen

Homerusmarkt verwelkomt
twintigste ondernemer

Bewoner ontwikkelt app voor Poort
Ben je op zoek naar een bepaalde winkel
in Almere Poort, of gewoon benieuwd
naar wat er in de buurt allemaal te vinden is? De app ‘Lanks’ (‘Lanks alle winkels bij jou in de buurt’) helpt je hierbij.
Op je scherm verschijnt een lijst met namen van bedrijven. Als je op een naam
klikt, vind je meer informatie, zoals bijvoorbeeld de openingstijden.
Jurgen Watson heeft de app laten ontwikkelen. “De eerste tien jaar van mijn
leven heb ik in Suriname doorgebracht,
daarna verhuisde ik met mijn familie
naar Nederland. Pasgeleden ben ik van
Amsterdam naar een fijn appartement in
het Columbuskwartier in Almere Poort
verhuisd. Ik studeerde Elektrotechniek
in Amsterdam en Utrecht. Momenteel
werk ik als applicatieprogrammeur in
een bedrijf. Dit gaat om het aansturen
van processen in een fabriek, zoals bijvoorbeeld het vullen van flesjes met een
bepaalde vloeistof. Ik heb steeds een ander project in een andere plaats, dus het
verveelt nooit. De app doe ik erbij.
Omdat ik zelf graag mijn buurt verken,
denk ik dat ook anderen hier plezier van
kunnen hebben. De app is nu nog in de
proef-fase, dus feedback is heel welkom,
als lezers hem willen testen. Zowel bewoners en bezoekers alsook ondernemers”. Nu is de app al gratis te downloaden voor Android smartphones – je
zoekt in de Playstore naar ‘Lanks’. Aan
de IOS versie voor Apple wordt nog gewerkt.
redactie n

Het wordt steeds gezelliger bij
de Homerusmarkt! Inmiddels
zijn twintig winkels geopend.
Stuk voor stuk enthousiaste
ondernemers met passie voor
hun producten. Op deze plaats
lichten we er twee uit.
Fish & Food
Het bericht dat de Homerusmarkt nog
een viswinkel miste, bereikte ook John en
Roel, beiden chefkoks die in toprestau
rants hebben gewerkt. Zij gingen de uit
daging aan om een relatief kleine winkel
op de hoek van de Homerusmarkt om te
toveren tot een waar paradijs. Niet alleen
weten zij alles over vis, maar ook over
de bereiding ervan. Met plezier frituren
ze producten vers voor je, maar ook tips
voor thuis klaarmaken geven zij graag.

redactie n

zaterdag 4 april
HomerusPAASmarkt
11.00 - 19.00 uur

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

c’estbon

voor feedback: lanksinfo@gmail.com

Homerusmarkt, Alseïdenstraat 20-25
1363 SR Almere Poort
06-499 705 29 www.cestbon.nl

met muziek,
kinderactiviteiten
en veel leuke kramen
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C’estbon
C’estbon betekent letterlijk ‘het is goed’.
Maar ‘gewoon goed’ is voor de noten
specialist niet genoeg. De winkel van de
altijd hartelijke Huseyin en Niroz in de
Homerusmarkt is de elfde vestiging van
de landelijke keten die dit jaar haar vijf
tigste verjaardag viert. Samen staan zij
garant voor de kwaliteit en de herkomst
van producten. Alleen de beste kwaliteit
wordt ingekocht en in de bewerking wor
den unieke keuzes gemaakt zodat jij pro
ducten koopt waarvan je kunt genieten en
die het waard zijn om voor terug te ko
men. Nieuw is de healthy mix, met naturel
noten en ongezoete vruchten. Die probe
ren we als redactie natuurlijk meteen uit,
en de zak is in no time leeg! Gelukkig is
C’estbon in de Homerusmarkt vijf dagen
per week open, zodat je gauw terug kunt
voor meer! Ook kun je nu 24/7 via de
webshop bestellingen doen.

verkeer

Fietsstraat Achillesstraat
krijgt ochtendspitsafsluiting
De Achillesstraat is een verbindingsroute tussen Homeruskwartier en Europakwartier. De verbinding trekt dermate veel autoverkeer aan in de spitsuren dat men de verkeerssituatie als
onveilig ervaart. Ook wordt er vaak hard gereden. Er is naar
maatregelen gezocht om de verkeerssituatie veiliger te maken.
Maatregelen Achillesstraat
Er is gekozen om de Achillesstraat voor
autoverkeer open te houden, en het prin
cipe ‘fietsstraat’ door te voeren in com
binatie met een ochtendspitsafsluiting
door een dynamische wegafsluiting (ver
zinkbare paal). De fietsstraat benadrukt
in de inrichting dat de auto te gast is en
beperkt de snelheid van het autoverkeer.
De dynamische wegafsluiting zorgt er
voor dat de intensiteit van het autover
keer tijdens de drukte van het spitsmo
ment wordt teruggebracht.
Tijdens de ochtendspitsafsluiting, op
werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur, ver
laat het autoverkeer via de dreven de

wijk. Op deze wijze kan het, voorname
lijk schoolgaande, fietsverkeer zich vei
lig over de Achillesstraat begeven. Na
de spits kan het interne autoverkeer, bij
voorbeeld naar de huisartsenpost of de
supermarkt weer gebruik maken van de
route door het Cascadepark.
Fietsroute diagonaal door Poort
Pygmalionstraat, Alseïdenstraat, Tro
jestraat, Achillesstraat, Duitslandstraat,
Oostenrijkstraat. Dit is de diagonaal door
Poort, het is dé fietsroute van Homerus
kwartier naar het station. Helaas is het
ook dé autoroute naar de A6 geworden.
Dit komt vooral door de langzamere ont

wikkeling van het stadsdeel, waardoor
ontsluiting via de dreven minder snel
mogelijk was. Dit heeft bij veel bewoners
geleid tot gewenning aan deze route.
Hierdoor loopt de snelheid van de auto’s
op en neemt de drukte toe.
De tweede helft van dit jaar wordt be
gonnen met de afwerking van een be
langrijk deel van deze route, de Achil
lesstraat in het Cascadepark. Ook dit
gedeelte van de Achillesstraat wordt in
gericht als fietsstraat.
Fietsstraat
‘Fietsstraat, auto te gast’ staat er op het
bord. En zo is het ook. Juridisch gezien is
een fietsstraat een gewone straat binnen
een 30 km/u zone. Echter, in de inrich
ting van een fietsstraat wordt de aanwe
zigheid van veel fietsverkeer benadrukt.
De wijze van inrichting ontmoedigt het
gebruik door autoverkeer. Het heeft de
uitstraling van een fietspad, waar de
auto gedoogd wordt.
Om de fietsfunctie meer te benadruk
ken, worden de nieuwe rijbanen uitge
voerd in rood asfalt en de stroken aan
weerszijden en in het midden worden
verhard met natuurstenen kinderkopjes.
Deze laatste hebben een snelheidsverla
gend effect. De snelheid van het autover
keer wordt ook geremd door de aanleg
van twee drempels in het park.
Tijdens de aanleg kun je tijdelijk te
maken krijgen met wegafsluiting en om
leidingsroutes. Uiteraard wordt getracht
de overlast zoveel mogelijk te beperken.
gemeente Almere n
vragen: tel. 14 036 of info@almere.nl
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O N S C ascadepark

We hebben in het Cascadepark een heerlijk jaar achter de rug!
De diversiteit aan initiatieven in het park heeft in 2014 een grote sprong gemaakt. Steeds meer actieve organisaties en bewoners zetten zich in voor het park waarin de gebruikers centraal
staan. Dit is precies wat het Cascadepark nodig heeft om een
goed gebruikt buurtpark te worden. We maken er met elkaar
een bloeiend 2015 van!

Opening BuurT-Thuis
Khalili interculturele
ontmoeting
Zo’n 400 mensen van allerlei leeftij
den en culturen vierden zondagmiddag
25 januari de opening van het nieuwe
BuurT-Thuis van Inspiratie Inc. in het
Cascadepark in Almere Poort. Velen van
de aanwezigen hadden zelf mee ontwor
pen en gebouwd – zandzakje voor zand
zakje. De hele middag maakten zij samen
muziek, genoten van lekker eten en drin

ken, deden tal van creatieve workshops
met de kinderen en meer. Burgemeester
Annemarie Jorritsma opende het nieuwe
kunstbouwwerk door het eerste moza
ïeksteentje aan te brengen. “Het is uniek
dat jullie in maar 65 bouwdagen zo’n
mooi en duurzaam gebouw hebben neer
gezet, helemaal naar jullie eigen smaak.
Almere mag trots zijn op jullie”, aldus de
burgemeester.
In BuurT-Thuis Khalili kunnen om
wonenden en lokale organisaties activi
teiten organiseren en elkaar ontmoeten.
Als kick-off ging dat gelijk van start

Fotografie: Fred Rotgans

tijdens het openingsfeest: de bakgroep
van BuurT-Thuis Jan Steen presenteerde
prachtige taarten, Dineren met Status
met fruitsnijder Hamayat van Inspiratie
Inc. bood een heerlijk en kunstig opge
maakt buffet aan, de breakdancers van
Steve Lobo gaven een fantastische show,
om het bouwwerk ging de werkgroep
BuurT-Tuintjes van start met plantjes
planten, de kinderen kleiden er insecten
hotels bij, in de drumcirkel van Youssou
Ngom kon jong en oud meedrummen,
omwonenden gingen labyrintwandelen
met bezoekers, Stad & Natuur deed mee
met het Klokhuis en kinderen konden
hoelahoepen, koekjes versieren en bou
wen met bamboe.
Diverse partnerorganisaties hielpen
mee met de bouw en het feest en velen
vierden het feest mee.
Stichting Inspiratie Inc. bouwt aan een
actieve en creatieve samenleving met
mensen van alle culturen, leeftijden en
kwetsbaarheden, begeleid door betrok
ken kunstenaars en andere professionals.
Door samen aan kunstprojecten te wer
ken ontstaat ruimte voor het ontdekken
en ontwikkelen van talenten en vaardig
heden, maar vooral ruimte om elkaar te
leren kennen.
Stichting Inspiratie Inc. n
reserveringen en informatie:
www.inspiratie-inc.nl
info@inspiratie-inc.nl
activiteiten zie ook: www.cascadepark.nl
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www.cascadepark.nl

Sporten in de open
lucht op een playground
van formaat
In navolging van zes andere stadsdelen
van Almere heeft ook Almere Poort nu een
prachtige playground. Elke locatie is uniek
van opzet, maar de kern is gelijk: sportvel
den die vrij toegankelijk zijn voor iedereen
en uitnodigen tot bewegen en ontmoeten.
Playground Almere Poort is ingericht
voor voetbal, atletiek en tennis. Andere
sporten kunnen beoefend worden op het
multifunctionele veld. Naast de prachtig
aangelegde banen zijn er leuke speel
toestellen voor jonge kinderen. De bas
ketbal-boom is een eye-catcher: baskets
hangen op verschillende hoogtes om het

Schaapherder met
schaapskudde komt met
Pinksteren naar park
Almere heeft sinds september 2013 een
eigen schaapskudde, die gebieden bij Al
mere Haven en Noorderplassen begraast.
Op Pinksterzondag 24 mei zal deze kud
de een bezoek brengen aan het Cascade
park en kun je de schapen komen aaien,
selfies met ze maken en vragen stellen
aan de schaapherder. Wij gingen jullie
alvast voor en interviewden schaapher
der Odile Olfers.
“Een schaapherder moet elke dag van
de week bij de kudde zijn. Daarom is het
een duobaan. Samen met Marco Nell ben
ik schaapherder van Almere. Onze kudde
bestaat uit 300 tot 350 schapen. Het zijn
ooien van het ras Schoonebeeker hei
deschaap. Schoonebeekers zijn sierlijk
en hebben een lange, wollige staart. In
september zijn ze bevrucht door Suffolkrammen, dit zijn stevig gebouwde vlees
schapen met een zwarte kop en grote
oren. De kudde brengt deze winter door
op een boerderij bij Barneveld, waar
vanaf 10 januari lammetjes zijn geboren.
Aan het begin van de lente komt de
kudde terug naar Almere. Wanneer de
schapen geschoren zullen worden, hangt
af van het weer. Een schaap kan heel wat
jaren meelopen zolang zij maar gezond
is. Niet alle schapen hebben een naam,
maar er zijn een paar schapen die opval
len omdat ze graag met mensen komen

schieten te oefenen. Aan de kop van de
playground is een amfitheater gereali
seerd, geschikt voor kleinschalige open
luchtvoorstellingen. Bijzonder is ook de
sleeheuvel direct daarachter, die kinde
ren in Poort vurig wensten. In en om de
playground kan ook naar hartenlust ge
skate en geskeelerd worden.
Buurtsportcoaches Frank Timmerman
en Sebastiaan Kempers van De Schoor
zijn reuze enthousiast over deze aan
winst: “Almeerse sportverenigingen kun
nen zich op de playground presenteren
om kinderen op een laagdrempelige wijze
bekend te maken met allerlei takken van
sport. Scholen en bewoners kunnen zelf
initiatieven aandragen, wij zullen helpen
bij de organisatie”.
redactie n

knuffelen – Greetje en Lola. Ik heb twee
honden, de bordercollies Djen en Lizy.
Ik was na 25 jaar werken bij het Minis
terie van Defensie boventallig geworden
en wilde iets heel anders gaan doen. Ik
volgde cursussen en ging stage lopen bij
een schaapherder in de Amsterdamse Wa
terleidingduinen. In Almere was het even
wennen om in een stadse omgeving te
werken, maar inmiddels hebben de Al
meerders mijn hart gestolen! We toeren
vaker met de kudde, zoals naar het Lu
mièrepark, en verheugen ons op kennis
making met jullie”.
redactie n

EVENEMENTEN
CASCADEPARK
woensdag 18 maart
Nationale Boomfeestdag
bomen planten op aantal plekken
vrijdag 20 maart
zaterdag 21 maart
NL Doet
workshops in de rozentuin
vrijdag 27 maart
Ons Cascadepark Schoon
wedstrijdje vuil prikken
zondag 5 april
Paaseieren zoeken
9:00 achter BSO De Hooiberg
maandag 27 april
Koningsdag
10:00-17:00 kleedjesmarkt
bij Klokhuis
vrijdag 8 mei
Dag van de Courgette
aanleg eetbare tuin in rozentuin
zondag 24 mei
Schaapskudde bezoekt park
10:00-17:00 met workshops
zondag 31 mei
Park Music Sessions
live muziek Flevomuziekschool
zaterdag 27 juni
Midzomernachtfeest
vanaf 17:00 achter BSO De Hooiberg
parkBBQ met optredens en muziek

Facebook: Schaapskudde Almere

Facebook: Ons Cascadepark
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Buurtcentrum Amerika
maandag
Ontbijten • volwassenen
9.00-12.00 uur
Naailes • volwassenen
10.00-12.00 uur
Zumba • volwassenen
19.30-20.30 uur | 20.30-21.30 uur
dinsdag
Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur
woensdag
Zumba voor vrouwen
9.30-10.30 uur | 10.30-11.30 uur
Computerles • volwassenen
10.00-12.00 uur
Gym+ • kinderen groep 3 t/m 5
14.15-15.15 uur
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

Nieuwe buurtsportcoaches
verheugen zich op seizoen
Frank en Sebastiaan zijn de nieuwe
buurtsportcoaches van De Schoor voor
Almere Poort. Ze werkten al jaren met
plezier samen met de Droomspeelbus en
hebben zin in deze nieuwe uitdaging.
Frank: “Met de Droomspeelbus kom je
naar de mensen toe en op de playground
komen de mensen naar jou toe. Zodra het
weer het toelaat, zullen we veel aanwe
zig zijn op de mooie, nieuwe Playground
Poort”. Sebastiaan: “Op dit moment zijn
we volop bezig met de planning. Eén
ding dat zeker is, is Almere City FC On
Tour op woensdagmiddag 25 februari.

Wat er verder gaat gebeuren, is afhan
kelijk van de vraag. Als een aantal kin
deren of volwassenen graag wil sporten,
dan kunnen wij ze helpen bij de orga
nisatie, bijvoorbeeld door in ons brede
netwerk naar een instructeur te zoeken.
Ook scholen en opvang nodigen we uit”.
Frank: “Tijdens de schoolvakanties zal
er altijd een activiteitenaanbod zijn, en
bij slecht weer mogen we dan uitwijken
naar gymzalen mits deze beschikbaar
zijn”. Volg hen op Facebook Buurtsport
coach Poort voor de laatste updates.
redactie n

Basketballen • kinderen
14.15-15.15 uur
Gym+ • kinderen groep 1 en 2
14.15-15.15 uur
vrijdag
Peuterdans • kinderen 2-4 j.
09.30-10.30 uur
Samen eten in Poort • ouders
en kinderen tot 4 j. 11.30-12.30 uur
Creatieve middag • kinderen 4-7 j.
14.30-15.30 uur
Darten • volwassenen
20.00-22.00 uur
Zaalvoetbal • volwassenen
21.00-23.00 uur
ruilbibliotheek
ma-do 12.00-16.30 uur
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VIPLOUNGE

vrijdag

maandag
Spelletjesmiddag • volwassenen
13.30-17.00 uur
Dansles
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

6-8 j.
9+ j.
girls inc. 10-15 j.
ladies inc. 16+ j.

donderdag
Tai Chi • volwassenen
14.00-15.00 uur
Thursday Meetup • volwassenen
15.00-17.00 uur

Kickboksen • tot 12 j.
17.30-18.30 uur
Kickboksen • vanaf 12 j.
18.30-19.30 uur
Bootcamp • vanaf 12 j.
19.30-20.30 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

vrije tijd

Floris Bekker: “Het bespelen van een muziekinstrument doet
zoveel met je. Als je na veel oefenen dat ene muziekstuk, of dat
ene liedje van je favoriete artiest kunt spelen, geeft dat zelfvertrouwen en voldoening”.

Gitaarlessen met toewijding en
passie in het Homeruskwartier
Floris Bekker verhuisde onlangs met zijn
vriendin en driejarige dochter van Am
sterdam naar een ruime tussenwoning
aan de Saturnussingel in Almere Poort.
Hier richtte hij ook zijn studio in. Floris:
“Ik maak audioproducties voor de media
en daarnaast geef ik gitaarles aan ieder
een vanaf acht jaar die het leuk vindt.
Dit zijn privé-lessen, maar het is ook
mogelijk om samen met een familielid,
vriend of vriendin te komen lessen.
Ik kan iedereen aanraden om een mu
ziekinstrument te gaan bespelen. Muziek
draagt bij aan de ontwikkeling van een
kind, helpt bij het ontwikkelen van zo
wel motoriek als luistervaardigheden.
Ook stimuleert het de creativiteit en
prikkelt het de fantasie. Verder draagt
het bij aan emotionele groei. Het leren
bespelen van een muziekinstrument leert
je omgaan met geduld en ook met te
genslagen. Kijk je naar de leercurve van
een mens, dan volgt deze een golfbewe
ging. De ene periode kun je veel dingen
gemakkelijk verwerken en gaat het leren

snel, en het andere moment sta je voor
je gevoel bijna stil in je leerproces. Dit is
ook het geval met het leren bespelen van
een muziekinstrument. Echter, geduld
wordt altijd beloond. Met een gelukza
lig gevoel, als je na veel oefenen dat ene
muziekstuk of dat ene liedje kunt spelen!
Het beoefenen van muziek werkt als
een uitlaatklep. Je bent met je gedachten
weg van de dagelijkse stress. Door mu
ziek maak je ook gemakkelijk contact,
het brengt mensen bij elkaar. Dit kan
gaan om vriendjes op school die ook een
instrument bespelen, maar ook om het
contact tussen ouder en kind.
Muziek hoor je overal. Denk bijvoor
beeld aan film, games, televisie. Sinds ik
zelf gitaar ben gaan spelen, heb ik meer
begrip gekregen voor muziek, waardoor
de beleving van muziek veel rijker, in
tenser, is geworden. Neuropsycholoog
Prof. dr. Erik Scherder zegt in zijn colle
ge, dat op YouTube te vinden is: ‘Muziek
is een fantastische prikkel, een voorbeeld
van verrijking voor het brein’.

Waar het mij in mijn lessen om gaat,
is mijn leerling in zijn of haar ontwik
keling te begeleiden en te ondersteunen.
Om muzikaal naar een niveau te werken
van waaruit de leerling zelfstandig verder
kan. Daarbij komt onder meer techniek,
theorie en vaardigheid aan bod, maar ook
begeleid ik mijn leerlingen in efficiëntie.
Hoe pak je het leren aan, hoe behaal je
het beste resultaat in korte tijd?”.
Floris volgde de jazz-opleiding Djam
in Amsterdam en studeerde muziekregi
stratie en gitaar aan het conservatorium
in Den Haag. Hij deed dertien jaar lang
aan Genwakai karate, en gaf daar ook
les in. In zijn vrije tijd verkent Floris
graag met zijn gezin Almere Poort. Fa
voriet bij hen zijn het strand, de haven
en een fietstocht over de dijk en via het
bos weer terug.
redactie n

www.gitaarlesinalmerepoort.nl

Vind je het leuk om eens per maand op een
ochtend of avond met ons te komen koken?
Kookclub Almere Poort is een groep mensen
die graag kookt en nieuwe mensen leert
kennen die in Almere Poort wonen of werken.
locatie
Buurtcentrum Amerika
e-mail
kookclub.almerepoort@gmail.com
Facebook KookclubAlmerePoort

kookclub
Almere Poort
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Geboren
in Poort
gefeliciteerd!

9 juni 2014
Laurens Manuel

13 juni 2014
Aimélisa Jordan

22 auguatua 2014
Niels

8 september 2014
Sanne Charlotte

20 september 2014
Leonie Judith

29 september 2014
Semmy

30 september 2014
Lizzy

2 oktober 2014
Ilya

4 oktober 2014
Evi Puck

10 oktober 2014
Juliën

11 oktober 2014
Lisa

12 oktober 2014
Sanne Nadine

15 oktober 2014
Davi

15 oktober 2014
Enzo

16 oktober 2015
Sophie

19 oktober 2014
Kyan

7 november 2014
Lamar Ian

27 november 2014
Dani Ayden

30 november 2014
Olyver

1 december 2014
Evi Ineke

3 december 2014
Yuna

9 december 2014
Aaron Rafael

11 december 2014
Kyann

21 december 2014
Vajèn

30 december 2014
Roderick

30 december 2014
Lize Eléonore Sophia

22 januari 2015
Lilly

30 januari 2015
Vivien Mei Suth
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Ook geboren in Poort? februari t/m mei 2015 stuur foto, voornaam en geboortedatum naar:
geboren@almerepoortnieuws.nl – onder de inzenders worden een fotoshoot bij Fotostudio 87
en een speelkleed met bijpassend kussen van Bleu et Rose verloot!

zwanger

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

Bleu et Rose -- een babywinkel
met altijd iets te ontdekken
In het witte gebouw aan het Homerusplein, naast de Homerusmarkt, vind je de prachtige winkel ‘Bleu et Rose’, met smaakvolle cadeaus en woonaccessoires voor baby’s en peuters en
alles om een babyshower, geboortefeest, schooltraktatie of
verjaardag tot een succes te maken.
Sylvia en Erik zijn onlangs van Amster
dam naar de Noorderplassen in Almere
verhuisd, om een eigen huis te bouwen
midden in het groen en met uitzicht op
de dijk. Als ondernemer in hart en ziel
opende Sylvia hier ook meteen een ei
gen zaak, na jarenlang de administratie
voor het bedrijf van haar man te hebben
gevoerd. “In een jonge wijk als deze leek
een babywinkel mij een goede aanvul
ling. Mijn creativiteit kan ik hier goed
in kwijt, niet alleen bij het inkopen voor
en het inrichten van de winkel, maar ook
bij het advies geven aan de klanten en
het samenstellen en leuk inpakken van
de cadeaus”.
De originele luiertaarten en traktaties
maakt Sylvia zelf, geheel naar wens van
de klant. Het maken van taarten en cup
cakes op bestelling besteedt ze uit, en zo
zijn er steeds meer bedrijfjes die zij in
de winkel exposure biedt. “Denk aan ge
boortekaartjes, kunstig gemaakte kaar
sen, geboorteschilderijtjes... er is oneindig veel leuks op dit gebied wat ik mijn
klanten niet wil onthouden. Ik wil toe
naar shops-in-a-shop, dus verschillende
winkeltjes in één pand.
Ik heb gekozen voor dit pand vanwege
de ruimte. Mensen moeten zich met een
kinderwagen vrij kunnen bewegen in
de winkel. Kleine kinderen gaan vrijwel

Maarten Feenstra Fotografie

Winnaar van de vorige
uitgave: Youri
gefeliciteerd!

& B ab y

direct spelen met het houten speelgoed
dat in de etalage staat, en dat mag ook
gewoon”. In de winkel is altijd iets te
ontdekken. Hoewel blauw en roze de bo
ventoon voeren, vind je hier ook woon
accessoires en feestartikelen in andere
tinten. Sylvia sprankelt van de ideeën. “Ik
wil een koffiehoek realiseren in de winkel.
En serviesgoed te huur aanbieden. Ook
ben ik bezig met de uitbreiding van het
assortiment wiegjes en ledikantjes voor
de babykamer met het merk Petite Amélie
uit Lyon, pas sinds kort in Nederland te
koop. Nog één preview: de zomercollec
tie van het kledingmerk Z8 newborn for
boys and girls komt in de winkel”.

• babyshower
• kraamcadeau
• speelgoed
• schooltraktatie

Bleu et Rose
Homerusplein 1 B
(links naast
Homerusmarkt)
06-234 495 93
www.bleuetrose.nl
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zorgscala

De Poortkliniek hield onlangs een enquête onder haar patiënten. Naast vragen waarbij men kon volstaan met het geven van
een cijfer, was er ook ruimte voor opmerkingen. Daar werd gebruik van gemaakt. De reacties zijn hartverwarmend en geven
de medewerkers een welverdiende bevestiging.

Ervaringen van patiënten
Bijna niet te geloven
Mark: “Wat ik vandaag toch heb mee
gemaakt, is bijna niet te geloven. Omdat
ik al een tijdje buikpijn had, werd het
tijd voor een bezoek aan de huisarts. Ik
belde de assistente van Medi-Mere en
kreeg een plekje voor de volgende dag
op de vrijdagochtend. “Als u nuchter
komt, kan hij wellicht meteen verder
onderzoek doen”. De volgende ochtend
kwam ik met een rammelende maag op
het spreekuur van mijn dokter Bart. Hij
vroeg een aantal zaken, deed onderzoek
en nam me mee naar een andere kamer
en ja hoor een heus echo-apparaat stond
daar op ons te wachten. Bart is één van
de weinige huisartsen in Almere die een
echoapparaat kan bedienen. Zorgvuldig
ging hij met dat ding over mijn buik. Hij
keek bedenkelijk. Na een paar minuten
onderzoek vertelde hij mij dat ik een
steen in mijn galblaas had en dat de gal
blaas ontstoken leek. “Laten we meteen
even bloed prikken en overleggen met
de specialist” zei Bart. Uit het bloedon
derzoek bleek dat ik geen ontstoken gal
blaas had, zo vertelde hij mij diezelfde
middag aan de telefoon. Hij verwees
mij naar de chirurg. Toen ik de telefoon
neerlegde hoorde ik een piep op mijn
laptop van een binnenkomende mail –
dat was de verwijzing naar de chirurg al.
Wat een service!”
Tien minuten
Chantal: “De klachten van mijn menis
cus duurden te lang, zei Remco de Win
ter, mijn fysiotherapeut bij Medi-Mere.
Toevallig was er diezelfde dag ook een
orthopedisch spreekuur op de begane
grond. Eén telefoontje van Remco was
genoeg: de orthopeed had gelukkig tijd
om mee te kijken. Een duidelijke scheur
in de meniscus, was de conclusie van de
orthopeed. Tien minuten later verliet ik
de Poortkliniek met een verwijzing op
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zak voor een kijkoperatie in het Flevo
ziekenhuis bij diezelfde orthopeed. Had
Remco even geregeld met Sharda, mijn
huisarts. Cool hè?”
Koppeling
Joke: “Eindelijk een diëtist die meedenkt.
Al jaren kamp ik met overgewicht en heb
ik vele pogingen ondernomen af te val
len. Ditmaal gaat het beter. Eline, mijn
diëtist, weet de juiste snaar te raken en ik
leer dat afvallen geen straf hoeft te zijn.
Ook het onderwerp beweging kwam aan
bod. In verband met wat incontinentie
klachten bij hardlopen doe ik erg weinig
aan sport. Door Eline kwam ik in aan
raking met de bekkenbodem-fysiothera
peut Jeanette van Medi-Mere. Dit zetje
had ik echt nodig. Mijn gewicht daalt en
door de begeleiding van de fysio lukt het
me weer om wat te bewegen. Fijn dat ze
in de Poortkliniek zoveel samenwerken!
Lief en attent
Lydia: “Zes dagen geleden bevallen van
mijn derde kind en daar verschijnt mijn

huisarts Sharda. Zomaar, zegt ze, even
je dochter welkom heten bij Medi-Mere.
Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat
attent en een lief initiatief!”
Goede service
Johan: “Goede service, daar bij MediMere. Op controle bij de POH (prak
tijkondersteuner), meteen een hartfilm
pje en kon ook meteen terecht voor
bloedonderzoek. Diezelfde middag kreeg
ik de uitslagen te horen. Goed hoor!”
Zo hoort zorg te zijn
Dorien: “Voor mijn halfjaarlijkse con
trole had ik een afspraak gemaakt bij
Amir, de tandarts in de Poortkliniek. Ook
dit keer ging ik fluitend in de stoel zit
ten, ik had immers nooit een gaatje. Mijn
gebit was in orde zei Amir, maar wat is
dat? Amir wees op een vlekje bij mijn
neus. Och, dat korstje zat er al maanden.
Je tanden zijn goed, maar dat ding ver
trouw ik niet, kom we lopen even naar
beneden naar de huisarts, zei Amir vast
beraden. De doktersassistente Manouk
was druk bezig met een dubbelspreekuur,
die van de huisarts Bart en van de speci
alist... de dermatoloog. Dankzij Amir en
Manouk kon ik meteen bij de huidarts
terecht. Mijn vlekje is inmiddels verdwe
n
nen. Zo hoort zorg te zijn!”

bewonersinitiatieven

Poort sfeervol de winter door!
ere Poort
11 november is de dag... dat Alm
ede jaar was er
Sint Maarten viert! Voor het twe
Cascadepark
een lampionnenoptocht door het
warme
en
r
elle
vert
georganiseerd, met een
als vorig
Net
.
chocolademelk bij het Klokhuis
jaar was het gezellig druk.

oproep
heb jij
foto’s
van be
woner
sinitiatie
ven in
Poort?
mail
ze ons
!

Het Poorthuis is
volop in bedrijf
.
en, kerststukjes
maken, high tea,
samen eten, tone
el, film kijken, m
eidenclub.
Samen met de bu
urt viel er van al
les te beleven.
Knutselen, bakk

De Schaapspoort hield op donderdag
jkse
18 december voor de tweede keer de jaarli
bezoekers
lichtjestocht. Voor de meer dan honderd
.
leven
tot
vol
sfeer
kwam het kerstverhaal

Op zaterdag 24 januari wa

s het eindelijk zover: het
had
gesneeuwd! Thijs en zijn
buurjongen Aidan stonde
n
al vroeg bij de deur met
hun sleetjes, om die leuke
sleeheuvel achter de playgr
ound in te wijden!

s nét die dag
Tess, het zusje van Thijs, wa
t vrolijk met
nie
nu
ziek, maar wie wordt er
voor het raam.
zulke leuke sneeuwpoppen
t van korte duur
Jammer dat de sneeuwpre
e moeder
was, maar gelukkig maakt
Marianne deze foto’s.
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vrije tijd

Oerkamperen in de Almeerse
bossen -- terug naar de basis
Chris van der Linden, beter bekend als Chris de Wildplukker, organiseert wildplukwandelingen in de bossen van Almere. Individueel of met een klein groepje mensen gaat hij op pad in één
van de mooie, groene bossen, waar de meeste Almeerders zelden komen. Jammer eigenlijk. Met de wandelaars deelt Chris zijn
kennis over planten, bessen en paddenstoelen.
Chris van der Linden, wildplukker

Chris: “Het hele jaar door zijn er dingen
te vinden, elk seizoen heeft zijn charmes.
Alleen voor het kamperen houd ik een
winterstop”.
Avontuur
Het laatste weekend dat ‘oerkamperen’
op de agenda staat voor de winterstop,
besluit ik het avontuur aan te gaan. Op
de website www.llampu.nl staat een be
knopte inpaklijst. Tent, slaapzak, matje,
kookgerei en kampeerservies. Chris zorgt
voor flessen drinkwater. Verder bepaal je
min of meer zelf hoe basic je het wilt
hebben. Wil je koken op een houtstoof
of met een heksenketel boven een kamp
vuur, dan kan dat. Onze groep blijkt re
laxed, we zijn allemaal gecharmeerd van
het koken op open vuur, met ingrediën
ten uit de natuur, maar we zetten tege
lijkertijd wel even een pannetje met rijst
uit de supermarkt op een gasbrandertje.
Het moet ook praktisch blijven.

We kiezen in het Kotterbos een mooie,
open plek aan de vaart om ons kamp op
te bouwen. Terwijl we onze tenten op
zetten, schijnt de zon volop, we treffen
het enorm met het weer. De scheikundestudente uit Utrecht, die deel uit maakt
van de groep, wil graag eens proberen
om met takken en bladeren een tent te
bouwen. Het bouwwerk wordt prach
tig, al ben je wel de hele middag bezig
met het zoeken naar de juiste takken. Ik
besluit een pannetje water op te zetten
voor een kop brandnetelthee. Mijn zoon
stapelt secuur een piramide van takken
voor het kampvuur, zoals het een echte
scout betaamt.
Inktzwammen
We vragen Chris wat we kunnen plukken
om kruidenboter mee te maken. Muur,
klaver en madeliefjes. Boter, stokbrood,
knoflook en zout hebben we bij ons. Dit
wordt het voorgerecht. Chris maakt nasi

met heerlijke inktzwammen die we on
derweg hebben gevonden. Op een deken,
bij wijze van picknickkleed, eten we met
veel smaak ons diner. Mijn zoon zorgt
voor een lekker toetje van banaan met
chocola in aluminiumfolie uit het vuur.
Het wordt vroeg donker en er is een hel
dere sterrenhemel. Kwamen we overdag
nog wel af en toe mensen tegen – hon
denbezitters, mountainbikers en vissers –
nu zijn we echt alleen. Tijd om een beetje
te filosoferen bij het kampvuur.
Wandelcoach
Chris groeide op in Zuid-Holland en
volgde een opleiding voor land- en tuin
bouw, met het idee om hovenier te wor
den. Bij gebrek aan werk ging hij aan
de slag bij een drukkerij. Na veertien
jaar kwam hij met een burn-out thuis
te zitten. De combinatie van lichamelijk
zwaar werk en de hoge werkdruk door
de krappe deadlines had hem de das om
gedaan. Maar Chris is geen type om bij
de pakken neer te zitten. Hij liet zich op
nieuw omscholen, ditmaal tot coach. Het
coachen beviel hem wel, maar het bin
nen zitten niet, en zo kwam hij op het
idee om wandelcoach te worden.
Bewustwording
Chris: “Nu kennen we het fenomeen van
het televisieprogramma ‘De Wandeling’,
waarin mensen al wandelend vrijuit over
de moeilijkste problemen en hun diepste
gevoelens vertellen, maar toen was het
nog een geheel nieuw concept. Je moet
veel zelf uitvinden, er is niet echt een op
leiding voor, evenals voor het kruiden
plukken. De opleidingen die er zijn over
plukken uit de natuur, zijn gericht op
natuurgeneeskunde. Ik wilde een andere
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Hoe overleef ik mijn moestuin?!

kant op, namelijk mensen bewust maken
van de natuur om zich heen, en samen
met hen een maaltijd bereiden met in
grediënten uit de natuur. Oerkamperen is
een combinatie van wildkamperen, wild
plukken en oerkoken. Ik organiseer ook
een luxere variant, in samenwerking met
Camping Waterhout, met gebruik van
douches en toiletten”.
Overleven
Het is nog relatief vroeg wanneer we
onze tentjes in kruipen, daardoor staan
we de volgende ochtend fit weer op.
Dat moet ook wel, want overleven in de
natuur is wel bewerkelijk. Water opzet

ten voor de thee en voor de afwas, hout
sprokkelen voor het vuur, ontbijt klaar
maken, de tenten afbouwen en het ter
rein netjes achterlaten. Na het klaren van
deze klussen is het tijd voor een echte
plukwandeling. We wandelen door een
natuurgebied, passeren een wildrooster
en lopen over balken in het water. De
moerasandijvie groeit hier welig, elders
een zeldzaamheid! We plukken dingen
alleen als we zeker weten dat deze eet
baar én lekker zijn, zodat we ze kunnen
gebruiken voor de lunch.
Natuursalade
De lunch wordt een grote, kleurige sa
lade. Als sla gebruiken we het blad van
de smalle weegbree, gemengd met wat
muur en madeliefjes. Dit vullen we aan
met vrolijk gekleurde kerstomaten en
paprika’s van de supermarkt. Wandelen
maakt hongerig en gretig vallen we aan
op onze natuursalade. Nog een kopje
brandnetelthee en dan is het tijd om naar
huis te gaan. Met een ervaring rijker.
redactie n

Nog nooit stond het
kweken van je eigen
groenten en fruit zo
in de belangstelling als
nu. Juist nu we verder
dan ooit afstaan van
de groei en productie
van ons voedsel. Het geitenwollensokkenimago van een volkstuin is passé, de volkstuincomplexen puilen uit en de wachtrijen groeien als kool. In heel Nederland,
ook in Almere, schieten buurtmoestuinen als paddenstoelen uit de grond en
Almere Poort spant de kroon. Braakliggende kavels worden omgetoverd tot (tijdelijke) eetbare groenstroken en hier en
daar kom je op grasveldjes in Poort een
guerrilla-moestuintje tegen.
Is het een hype of een diepgeworteld
oergevoel dat in deze tijd bij de ‘bewuste generatie’ naar boven komt? Gedreven door voedselschandalen en de ‘melk
wordt toch gemaakt in een fabriek’-mentaliteit van onze jeugd?
Eigenlijk doet dat er niet zoveel toe.
Hype of oergevoel, waar het om gaat is
dat we zaaien en oogsten weer als een
lust gaan zien. Want in tegenstelling tot
wat de Jumbo-reclame ons, met een knipoog, wil laten geloven, is het plezier van
het oogsten van de eerste zoete doperwtjes en courgettes in de verste verte niet
te vergelijken met een bezoekje aan de
groenteafdeling van de supermarkt. Bij
het zelf kweken van groenten en fruit
gaat het niet om gemak of snelheid, maar
om voldoening, smaakbeleving en een
stukje bewustwording.
Betekent dat dan dat je de supermarkt
moet mijden en in plaats daarvan uren in
de moestuin moet staan ploeteren? Nee,
dat is beide nergens voor nodig. Een eigen moestuintje is geen vervanging voor
de supermarkt, maar een verrijking van je
keuken en je belevingswereld. Maak een
zonnig hoekje in de tuin vrij of beplant
een paar potten met aardbeien, courgettes en tomaten. Dan ben je met tien minuten per week klaar en kun je de hele
zomer genieten van verse lekkernijen.
Moestuincoach Marije n
Vragen over je moestuin worden
gratis beantwoord. Of geef je
op voor een workshop moestuinieren
of moestuinbak maken!
moestuincoach@marijebuiter.nl
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poortbewoners

Op 13 september 2014 namen de eerste acht bewoners hun intrek in de appartementen aan de Lancelotstraat in het Homeruskwartier. Voor de meeste bewoners is het de eerste keer dat
zij op zichzelf wonen. Best spannend dus, te meer omdat zij
jongeren zijn met een verstandelijke beperking.

Ad en Robin wonen met plezier in Calipso

Calypso is een zeenimf uit de klassieke
mythologie die Odysseus gedurende ze
ven jaar gevangen hield. Het is ook pre
cies zeven jaar geleden dat enkele ou
ders van jongeren met een verstandelijke
beperking besloten een wooninitiatief te
starten. Zij vormden een werkgroep en
maakten een plan van aanpak, schreven
een zorgvisie en legden contacten met
verscheidene partijen om de doelstelling
te kunnen realiseren.
Met de Alliantie als opdrachtgever en
verhuurder en Amerpoort als zorgverle
ner werden 26 appartementen gereali
seerd in 13 eengezinswoningen. Gekozen
is voor Almere Poort, omdat hier nieuwe
woningen gebouwd werden waarbij nog
meegedacht kon worden over speciale
aanpassingen.
Ad Wolff (25) kwam vanuit Litera
tuurwijk en Robin van der Sluijs (22) uit
Almere Buiten. Zij kenden elkaar al van
handbalvereniging Havas, waar zij in
het G-team spelen. Ik spreek hen in de
woning van Ad, die er modern en gezel
lig uitziet, zoals iedere starter op de wo
ningmarkt zich zou wensen. Het enige
dat opvalt, is het communicatiesysteem
met beeldschermpje aan de muur waar
mee 24 uur per dag contact kan worden
opgenomen met de begeleiding.
Om zijn woning een persoonlijk tintje
te geven, maakte Ad met hulp van zijn
pleegmoeder een mozaïekwand in de
keuken. Ook het tafelblad met de vlag
gen van vier landen is uniek. Ad: “Ik heb
het zelf bedacht en geschilderd. Het zijn
de vlaggen van de nationaliteiten die in
mijn pleegfamilie voorkomen. De Duitse
vlag staat voor mij, want ik ben in OostDuitsland geboren, vlak voor de val van
de Berlijnse muur”. Ad werkt drie dagen
in de week bij lunchroom Tante Truus
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Wooninitiatief Calipso biedt
26 jongeren een thuis in Poort
aan de Grote Markt in het centrum van
Almere. “Ik werk vaak in de keuken, om
dat niet iedereen hier ingezet kan wor
den. Je werkt met hete pannen, scherpe
messen en apparatuur. Ik doe het graag.
Ik ga met de fiets of de bus naar mijn
werk. Ook mijn boodschappen doe ik
zelf, meestal bij de Vomar in Literatuur
wijk. Ik heb een pinpas en mijn pleeg
vader houdt mijn saldo in de gaten. Hij
geeft me een seintje als ik door mijn
budget heen ben, maar dat gebeurt vrij
wel nooit. Als ik twijfel over een uitgave,
bel ik hem even op. Verdere bankzaken,
zoals de vaste lasten, regelt hij.
Meestal eten we ’s avonds samen in de
gemeenschappelijke ruimte. Maar als je
andere plannen hebt, geef je dit gewoon
van te voren aan. Voordat we hier gin
gen wonen, zijn er kennismakingsdagen
en kijkdagen geweest. Ikzelf ben vrij
makkelijk, maar er zijn ook bewoners

met autisme, die geleidelijk aan moesten
wennen”.
Robin werkt vier dagen in de week op
zorgboerderij ‘Hoogerlust’ in Muiden.
“Er zijn daar kalfjes, een paard, schapen
en kippen. Ik maak de hokken schoon en
voer ze. De boerderij heeft ook een win
kel die open is op zaterdag. Met de fiets
ga ik naar station Almere Poort en van
daar neem ik de streekbus. Eén van mijn
hobby’s is vliegtuigspotten, dit doe ik het
liefst bij Schiphol. In mijn woning heb
ik allerlei modelvliegtuigjes. Ik heb ook
weleens een rondvlucht gemaakt”.
Op 21 juli vliegen Robin en Ad naar
Los Angeles om uit te komen voor het
Nederlandse handbalteam tijdens de
Special Olympics. Ze verheugen zich er
enorm op en Almere Poort kan trots zijn
met twee olympische sporters onder haar
inwoners!
redactie n

TAXSUPPORT
belastingconsulenten

• 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

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.
• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
• Persoonlijk contact, begeleiding 		
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

Tevens
turbocursussen voor
B en C diploma!

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

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

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

zorgscala

Huisartsen gezondheidscentrum
Vizier goed ingespeeld op elkaar
Gezondheidscentrum Vizier mag zich gelukkig prijzen met twee
uitstekende huisartsen met passie voor hun vak. 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!

Maarten Feenstra Fotografie

Wiebe Jan Lubbers
Dokter Wiebe Jan Lubbers werkt pas sinds
1 augustus 2014 bij gezondheidscentrum
Vizier, maar is zeker geen vreemde bij
Zorggroep Almere. De afgelopen tien jaar
was hij werkzaam als huisarts bij gezond
heidscentrum Parkwijk. Daarnaast bege
leidde hij vijftien jaar lang praktijkon
dersteuners in met name longziekten als
astma en COPD. Ben je als huisarts al
een soort van duizendpoot, Wiebe Jan
kan met recht een miljoenpoot genoemd
worden. Naast zijn werkzaamheden als
huisarts bij Vizier draait hij ook GGDdiensten als forensisch arts, is hij redac
teur van het pas verschenen boek ‘Ver
anderende samenwerking in de zorg’ en
werkt hij als accrediteur. 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-keurmerk te mogen dragen. 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. Onze cli
ënten zijn in goede handen”.

Jeske van Hoek
Jeske studeerde medische biologie in
Amsterdam en geneeskunde in Gro
ningen en woont nu met haar gezin in
Amersfoort. “We draaien ’s ochtends
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.
Het fijne aan Almere Poort vind ik de
mix van verschillende culturen en de
jonge populatie. Omdat ik zelf kinderen
heb, begrijp ik de zorgen van ouders die
hier komen. Ik neem voor iedereen de
tijd. Dit natuurlijk niet ten koste van de
wachtende patiënten in de wachtruimte”.
Kennismaken met Wiebe Jan Lubbers of
Jeske van Hoek? Dat kan! Je kunt een af
spraak maken via het telefoonnummer:
036-545 43 70.
redactie n

Vizier

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere Poort
tel. : (036) 545 43 90
gc.vizier@zorggroep-almere.nl
www.gezondheidscentrumvizier.nl
Huisartsen 545 43 70
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
Mw. L. van der Sman, praktijkonderst.
somatiek
Fysiotherapie 545 43 92
Dhr. B. Scholten
Mw. E. Kuijper (kinderfysiotherapeute)
Dhr. C. van Manen (bekkenfysioth.)
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
Apotheek 545 42 04
Mw. M. Verwegen, apotheker
Een pas voor de robotapotheek
is af te halen bij de receptie.
Overige diensten
•	Hartkliniek Flevoland
www.hartkliniek.com
036contactgegevens
- 822 22 77
/ afdelingen
•	Kinderergotherapie Almere
www.kinderergotherapiealmere.nl
Gezondheidscentrum Vizier!
036-536 98 81
• Tandzorg Op Maat Almere Poort
www.tandzorgopmaat.nl 			
036-539 78 80
• Praktijk voor Podologie Almere 		
06-385 016 57
• Psychologenpraktijk Almere Poort		
06-510 121 20
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Voorzieningen in Almere Poort
onderwijs
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 Ruimte
Eerste Almeerse Sterrenschool
per 2 maart 2015:
nieuw
Nimfenplein 1, 1363 SV
(036) 767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

voortgezet onderwijs

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

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

oecumenische basisschool 		
voor daltononderwijs
Nederlandhof 5, 1363 DC
(036) 767 02 40
www2.de-kleine-wereld.nl
j.koot@de-kleine-wereld.nl

Duitslandstraat 108, 1363 BG
(036) 536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl

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

Groenhorst Almere

De Kleine Wereld

BeeKidzzz

Child Care

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

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

kdv en bso

Het Arte College

De Droomspiegel

De Europaschool

K INDERO P V A N G

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

GO! Kinderopvang
Marco Poloroute 60
0320-294 900
www.skl-kinderopvang.nl/
GOkinderopvang

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

Poort, school voor 		
havo en mavo

Kiki Nous

Slowakijehof 1, 1363 BD
(036) 845 23 00
www.hetbaken.nl
bakenpoort@hetbaken.nl

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

mbo
Groenhorst Almere
tijdelijk adres:
Betje Wolffstraat 5, 1321 CN
088-020 54 00
www.groenhorstalmere.nl
info.almere@groenhorst.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
WIJZIGINGEN OF
TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst
doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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David Livingstonestraat 121, 1363 LC
(020) 412 06 33
www.dekleinewereld.nl
info@dekleinewereld.nl

Partou
KDV, BSO en PSZ De Ruimte
nieuw
per 2 maart 2015:
Nimfenplein 1, 1363 SV
(020) 398 61 11, www.partou.nl

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
06-361 555 06
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@peuterspeelzaaldekleineontdekkers.nl

voorzieningen in almere poort

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

specialisten

Kinderergotherapie Almere

Almeerse Psychologenpraktijk

Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
088-500 20 00
www.hartkliniek.com

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

Achillesstraat 70, 1363 VM
nieuw
036-532 71 89
www.almeersepsychologenpraktijk.nl
info@almeersepsychologenpraktijk.nl

Oefentherapie Almere Poort

Bijzonder Jij

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

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

polikliniek
Flevoziekenhuis Almere Poort

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

(gevestigd in Poortkliniek)

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

polikliniek: interne geneeskunde,
dermatologie, oogheelkunde,
gynaecologie, neurologie, cardio
logie, orthopedie, kaakchirurgie
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
(036) 868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

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

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

Podotherapie Voetsula

dierenartsen
Dierenziekenhuis Almere

tandartsen

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

O V ERI G E Z OR G
fysiotherapeuten

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

Shiatsu Praktijk Poort
Danastraat 12, 1363 WT
06-108 871 81
www.shiatsupraktijkpoort.nl
info@shiatsupraktijkpoort.nl

logopedie

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

ART Fysio

Logopedie.Almere

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

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

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

Logopedie Flevoland		
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
(036) 549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl

diëtisten
Fysiotherapie Medi-Mere

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

psychotherapeuten

HartKliniek Flevoland

Huisartsenpraktijk Homerus

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

overige paramedici

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

Balance Your Weight

Massage Almere Poort

Diëtistenpraktijk Dieet-Balans

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

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

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

Diëtistenpraktijk Simpl.Food
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
0320-239 223
www.simplfood.nl, info@simplfood.nl

De Caleidoscoop
coaching & therapie t/m 18 jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
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
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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

makelaar

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

Siam
royal thai massage
Oostenrijkstraat 45, 1363 CB
(036) 848 99 78
www.siam-almere.nl
info@siam-almere.nl

nieuw

woonvormen
Calipso

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

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

InteraktContour
Woonlocatie Het Kwartier
woonlocatie voor mensen met hersen
letsel of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
tel. (036) 536 93 90
www.interaktcontour.nl
kwartier@interaktcontour.nl

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

Autoschade Service Almere

Poseidonsingel 40 (Ithaka), 1363 TR
06-412 464 05
www.leukehuizen.nl
info@leukehuizen.nl

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

Garage/APK-Station Almerepoort
Rietveld Makelaardij o.g.
Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz
info@rietveld.biz

Bouwkundig Advies Buro
Pomonastraat 1, 1363 ZP
06-533 576 92
www.babalmere.nl
info@babalmere.nl

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

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

Voordeel Architect
Stichting WoonMere

consultatiebureau

leukehuizen.nl

bouwen
WONEN

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

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

klussen
Klusbedrijf S en R

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
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Triade Polenstraat
zelfstandig en toch begeleid wonen
voor mensen met een beperking
Polenstraat 2-6, 1363 BB
www.triade-flevoland.nl
info@triade-flevoland.nl

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

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

garage

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

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

Wilmar Maatwerk
schuifdeuren en (inloop-)kasten op
maat, systeemwanden en -plafonds
Argonweg 59, 1362 AC (op afspraak)
06-520 048 82
www.wilmarmaatwerk.nl
wilmarmaatwerk@gmail.com

Argonweg 11, 1362 AA
(036) 546 55 28

Vèron Scooters Service Center
Xenonstraat 93, 1362 GH
06-149 787 93

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

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

She Ross Hair & Beautysalon

Lusem Afslankstudio

Europalaan 921, 1363 BM
(036) 841 90 92
www.hair-beautysalon.nl
info@hair-beautysalon.nl

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

Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

nieuw

Front Row
Hermesstraat 2, 1363 TP

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

Roald Amundsenstraat 170, 1363
KH 06-551 640 47
www.reflections.nu
info@reflections.nu

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

V-Style

nieuw

per 1 april 2015
Hadesstraat 14, 1363 TK
06-216 947 06, info@v-style.nl

schoonheidssalon

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

Homeruslaan 27, 1363 TA
06-528 839 68
www.salonhomerus.nl

nieuw

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

Beauty Trend Skin Solution

Pedi-Kuur Praktijk Rose

036-525 21 25, 06-152 521 68
Facebook: Kapperszaak Front Row
www.frontr.nl

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

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

Hairlines by Sandra

Schoonheidssalon Belle

Reflections Beauty Treatments

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

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

Roald Amundsenstraat 170, 1363
KH 06-551 640 47
www.reflections.nu
info@reflections.nu

Hairstudio Downtown

Brazilian Wax and Nails

Rose Nails

Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

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

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

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

Kapsalon La Sherise
nieuw

Bell’s Tattoo & Piercings

Reflections Beauty Treatments
Venus

Beauty | 81
CY-Style Hair & Beauty

tattoo en piercing

mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

Total Bodycare
ChiFame Bio Skin and Beauty
beautysalon en kapperszaak
Henry Hudsonstr. 7, 1363 LJ
nieuw
06-857 213 39 / 06-419 588 47
www.chi-fame.nl, info@chi-fame.nl
facebook.com/chifame.nl
instagram.com/chifame

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

Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-392 071 54
www.dermaquality-huidtherapie.nl
info@dermaquality-huidtherapie.nl

V RIJE T IJD
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

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

Zen Company

zonnestudio
Zonnestudio Sunsitive Almere

Derma Quality
Medely’s Haarmode

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

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

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

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

Buurtcentrum Viplounge

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

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

belastingen

fotografie

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

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

bibliotheek
Moves Almere
de nieuwe bibliotheek

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

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

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

grafische vormgeving

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

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

bewindvoering

educatief
nieuw

United Dance Almere
Monacostraat 50, 1363 CG
www.uniteddancealmere.nl
uniteddancealmere@gmail.com
Facebook: uniteddancealmere

Bekker audio Productions:
Gitaarles in Almere Poort
gitaarles (voor leeftijd: 8+) in Poort
door gediplomeerd docent
06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl
bekkeraudioproductions@gmail.com

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

mediation
Mend-it mediation

Flevomuziekschool

watersport

Vaneveld Bewindvoering
Homerusstraat 1, 1322 SZ
nieuw
085-401 81 61
www.vaneveldbewindvoering.nl
info@vaneveldbewindvoering.nl

lessen in buurtcentrum Amerika
Argonweg 43, 1362 AB
(036) 525 41 34
www.flevomuziekschool.nl

Het Klokhuis
Dettifosspad 7, 1363 BZ
GPS: Roald Amundsenstraat
(036) 547 50 50
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
correspondentie:
Stad & Natuur Almere
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere

gratis scheidingsspreekuur
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-537 736 18
www.mend-it.nl

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

Mon Cherique ontwerpbureau
nieuw

Poseidonsingel 34
1363 TR Almere Poort
06-275 528 80
info@moncherique.nl
www.moncherique.nl

Studio Breedveld uitgeverij

M EDI A
communicatie & teksten

De Communicatie
communicatie, tekst, vertalingen
Oostenrijkstraat 31, 1363 CB
(036) 844 89 58 / 06-526 620 10
www.decommunicatie.nl
info@decommunicatie.nl

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

kl e d i n g
kledingreparatie
A & N Fashion

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

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

arbeidsrecht
recreatie
Buurtcentrum Amerika
De Schoor, welzijnswerk Almere
Henry Stanleystraat 1, 1363 LB
(036) 536 92 48
www.deschoor.nl
amerika@deschoor.nl
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ARvisie | Business Partner
in Arbeidsrecht
Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl
s.kroeke@arvisie.nl

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

kledingreparatie, gordijnen op maat
Europalaan 907, 1363 BM
Ajoeb 06-236 061 06
nieuw
Nichan 06-242 850 49

Poort’s Kledingreparatie

computer service
Computerdoc
Argonweg 75, 1362 AD
(036) 711 10 11
www.computerdoc.nl
facebook: computerdocnederland
Computer Service Thuis
Venusstraat 19, 1363 VN
(036) 744 02 23
06-557 085 95

ook stomerij, schoenmakerij,
gordijnen, meubels stofferen
Poseidonsingel 42, 1363 TR
(036) 785 22 94

WIJZIGINGEN OF
TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst
doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl
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H ORE C A
De Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG
(036) 536 95 10
www.broodjesbar-almere.nl
info@broodjesbar-almere.nl

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

HarborHouse

Poortdok

SweetUnique

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

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

Trojestraat 39, 1363 VL
06-317 902 73
www.sweetunique.nl
info@sweetunique.nl

Poort’s Eethuis
Heilig Boontje Espressobar
Beneluxlaan 614, 1363 BJ
06-246 758 56 / 06-551 784 58
www.heiligboontje.com
info@heiligboontje.com

Thorstraat 2, 1363 WM
(036) 750 51 15

nieuw

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

Hikari

nieuw

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

TheeKafé
Sail Today – Beachclub

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

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

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

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

Chiang Mai 2Go Thai Food

Jawa City

Saporito

Warung Mere

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

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

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

Daily Oriental

Ottoman Taste

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

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

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

Cafetaria Juma

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

Yamas Delivery

nieuw

Grieks afhaal en bezorging
Xenonstraat 88, 1362 GH
(036) 535 02 69
www.yamasdelivery.nl
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h o m e r u s ma r kt

winkels

Lunchtijd

Albert Heijn

brood, banket en delicatessen
Alseïdenstraat 20-7

Bloemen bij Bonfleur

Mama’s Soephuis

Animere

Alseïdenstraat 20-23
036-303 02 40

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

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

Ons Bibi

Bakkerij Aslisu

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Bakkerij Almere Poort (BAP)

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

food

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

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

dameskleding
Alseïdenstraat 20-05
06-124 817 39
onsbibi@outlook.com

nieuw

leverancier voor maatpakken
op afspraak te bezoeken in Poort
06-300 608 38
www.suitdefine.com
advisor@suitdefine.com

diversen

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

nieuw

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

decoratie, trouw- en
verjaardagsfeest, babyshower
Alseïdenstraat 20-35
06-456 118 22
www.partycoachaltia.nl
partycoachaltia@hotmail.com

Hira Supermarket

Fish & Food Almere Poort

Sieradenwinkel

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

Bleu et Rose
SweetUnique

Ria’s Style

Bike Care Plus Fietsenwinkel

Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR

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

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

Bakkeron

Party Coach Altia

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

nieuw

SuitDefine

Animere
nieuw

Cosas Bonitas

Alseïdenstraat 20-20
06-184 424 19

Monsters Kidswear
Europalaan 917, 1363 BM
(036) 524 68 44
Facebook: monsterskidswear

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

Alseïdenstraat 20-24
jansen@sieradenmarkt.nl

Toko Almere Poort

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

Europalaan 907, 1363 BM
(036) 525 03 24

Gamma Almere Poort

Trojestraat 39, 1363 VL
06-317 902 73
www.sweetunique.nl

nieuw

mode

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

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel

Slijterij Almere Poort (SAP)

Biggymanskleding

Alseïdenstraat 20-3 en 20-9
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

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

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

HIP Lifestyle for kids

Tele-Fix Solutions

Gewoon Astrid

Honfleur – meubels op maat

telecom reparatie en accessoires
Alseïdenstraat 20-32
06-199 595 40
www.dynarepair.nl
info@dynarepair.nl

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

meubelmakerij en interieuradviezen
Duitslandstraat 102, 1363 BG
(036) 785 06 56 / 06-575 830 70
www.honfleur.nl / info@honfleur.nl

WMM Producties

LaLoods

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

Neonweg 172, 1326 AE
www.laloods.nl, info@laloods.nl

nieuw

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

K&D Coffee (per april 2015)
koffie- en theespecialiteiten / ijssalon
Alseïdenstraat 20-4 en 20-10
06-863 712 62
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nieuw

nieuw

per 1 april 2015
kinderkamers en accessoires
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64

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

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

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

nieuw

Z org S C A L A

Dagboek van een huisarts
Beneluxlaan 573-579
1363 BJ Almere Poort

Tel: 036 - 532 99 88
www.poortkliniek.com

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

036 - 532 99 88

Sharda Das, huisarts
Bart Elsen, huisarts
Tanja Alta, praktijkverpleegkundige
Rita Jepsen, praktijkondersteuner GGZ
Manouk de Haan, doktersassistente
Diane de Vries, doktersassistente

Apotheek Medi-Mere

036 - 522 99 91

Bert Kockelbergh, apotheker

Tandarts Tandmere

036 - 222 23 33

Amir Aghagalal, tandarts
Prija Soechit, tandarts
Irfan Abas, tandarts-implantoloog
Dashne Abdullah, mondhygiëniste
Aurora en Daisy, tandartsassistenten
Rianne van Vlastuin, praktijkmanager

Fysiotherapie Medi-Mere

036 - 532 11 22

Remco de Winter, fysiotherapeut
Amanda Waltmann, fysiotherapeut
Jeannette Kunnen, bekken fysiotherapeut

Diëtisten Simpl. Food

0320 - 23 92 23

Eline Binkhorst, diëtist
Marije Buiter, diëtist
Jantina Nguyen-de Groot, diëtist

Verloskundigen De Eerste Stap

06 - 5100 94 20

www.verloskundige-almere.nl

Logopedie Flevoland

036 - 549 93 27

Janina Köneke, (preverbaal-) logopedist
Barbara Richmond-van Olffen, logopedist
Vanessa van Aurich, logopedist

Psycholoog ISIS

06 - 573 255 35

Homa Mangal, psycholoog eerste lijn

Podotherapie Voetsula

035 - 887 15 65

Femke van Langeveld, podotherapeut

Scheidingsbegeleiding Mend-it

06 - 537 736 18

Mandy van den Breemer, scheidingsconsulente

Esthetische Kliniek Medi-Mooi

036 - 310 07 00

Sharda Das, huisarts en esthetisch arts

Huidtherapie Derma Quality
Funda Petek, huidtherapeute

Kinderpraktijk Caleidoscoop

06 - 392 071 54
06 - 363 066 86

Suzanne Bakermans
Marja Barth

Hanssen Footcare

023 - 531 92 75

Michel Lever, orthopedisch schoentechnicus

Algemeen Maatschappelijk Werk

036 - 545 43 90

Bea van de Kraats

Prikpost voor Almere Poort

036 - 532 99 88

Medi-Lab

Flevoziekenhuis

036 - 868 88 88

Diverse specialisten

Enkele jaren geleden vielen die
paar grijze haren niet echt op.
Nu zijn het er zoveel, dat ik er
niet meer omheen kan. En tij
dens een ooglidcorrectie die ik
laatst uitvoerde moest mijn kruk
toch iets naar achteren. Je be
grijpt het al. Bij mijn volgende
kappersbeurt zal ik ‘kleuren’ gaan aankaarten en mijn
allereerste leesbril is reeds een feit. Ouder worden is
onvermijdelijk. De één heeft er iets meer moeite mee
dan de ander. Tot welke categorie ik behoor laat ik in
het midden, maar het feit dat ik al jaren mijn verjaar
dag ontken, zegt vermoedelijk genoeg.
‘De ouderdom komt met gebreken’, zegt het spreek
woord uit de zeventiende eeuw, en helaas is dat nog
steeds waar. Kleine en grotere kwalen dienen zich aan.
Bij een doos versjouwen schiet het sneller in de rug.
Bij een stukje fietsen spelen die knieën weer op. Te
lang achter de computer geeft hoofdpijn, mogelijk zijn
de ogen iets achteruit gegaan. En ook hoge bloeddruk,
suiker of cholesterol liggen op de loer. Ik ben blij, en
vind het ook belangrijk, dat we bij Medi-Mere zoveel
zorg onder één dak hebben. De fysiotherapeut is vrij
toegankelijk, de oogbus staat maandelijks voor de
deur en over een jaarlijkse check-up inclusief bloed
onderzoek doen we ook niet moeilijk.
Naast huisarts ben ik, zoals velen reeds weten, ook
cosmetisch arts en natuurlijk kijk ik hierdoor ook een
beetje anders naar ouder worden. Ik heb laatst gehoord
dat een vrouw zeker tien keer per dag in een spiegel
kijkt. Dat lijkt erg vaak, maar ik heb, denk ik, een gro
te blaas. Ik zal morgen even mijn stand bijhouden. Die
spiegel is onverbiddelijk – elke rimpel, plooi of vlekje
valt je op. Ik vind elke vrouw ontzettend mooi, maar
soms kan een zwaar of stressvol leven erg tekenen in
je gezicht. Net als leeftijd. Waanzinnig is wat je met
een beetje botox of filler kunt bereiken.
Ik doe al jaren veilige, cosmetische behandelingen en
mijn ervaring is dat het taboe steeds meer vervaagt en
de cliënten steeds jonger worden. Het feit dat botox
zo slecht aangeschreven staat in de media komt door
de extremen. Michael, Marijke en Donatella zijn geen
goede voorbeelden. Dat artsen zo ver kunnen gaan
begrijp ik niet. Dat ik naast medische ook cosmetische
behandelingen mag doen in de Poortkliniek vind ik
ideaal. Voor mij is dit een perfecte combinatie. Mezelf
prikken kan ik helaas niet, maar ik heb al een collega
op het oog. Voor in de toekomst natuurlijk...
Sharda Das, huisarts n

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve samenwerking tussen huisarts, apotheker en medisch specialisten. Wij nodigen je
van harte uit ons prachtige pand te bezoeken en kennis te maken
met het gehele team van Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!
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