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‘EXIT’ op Almeerderstrand
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De gelukzoekers van het 

Homeruskwartier maken 

geschiedenis voor de toekomst

8 I  c u l t u u r

Elfjarige Almeerse Chloë Wilms 

speelt in musical Billy Elliot

9 I  o n d e r w I j s

Nieuws van basisscholen

10  I  o n d e r w I j s

Arte College trakteert 

bewoners van Poort op kunst

10  I  o n d e r w I j s

Groenhorst Almere in actie voor 

eetbaar en beleefbaar groen

11 I  r e I z e n

Travel Doctor geeft reisadvies 

bij Huisartsenpraktijk Homerus

en Marianne gaat helpen in Nepal

12 I  n I e u w  I n  P o o r t

Nieuw in Almere Poort

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

Yoga-leerlingen na gastles 

in de ban van Indiase goeroe

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

De zon en onze huid

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

Hoe bescherm je je gebit 

tegen zuuraanvallen?

18 I  b o u w e n

27 juni Planpresentatie 

Homeruskwartier Centrum

21 I  s P o r t

Poortbewoner Richard Lynch 

geselecteerd voor nationaal 

voetbalelftal van Aruba

22 I  a l m e e r d e r s t r a n d

Parels rijgen in Poort -- fietskaart 

verbindt bijzondere locaties

22 I  a l m e e r d e r s t r a n d

Strandbad DUIN uitgebreid 

met beachsportveld

23 I  v r I j e  t I j d

Wandelen en fietsen 

in de Pampushout

24 I  o n s  c a s c a d e P a r k

Initiatieven in het Cascadepark

26 I  v r I j e  t I j d

Kom op de koffie bij de 

Viplounge in Europakwartier

27 I  v r I j e  t I j d

United Dance Almere, 

inmiddels een begrip

28 I  z o r g s c a l a

Nieuw bij Medi-Mere: 

psychosociale hulp,

speciaal voor kinderen!

29 I  z o r g s c a l a

Topzorg dichtbij in de polikliniek 

Flevoziekenhuis in Almere Poort

30 I  o n d e r n e m e n

Bewoner start bedrijf in 

Homeruskwartier: ‘Hart for Her’

31 I  d I e n s t e n

Wetswinkel in Poort 

voorziet in behoefte

32 I  w o n e n

Angela vond dichtbij huis 

oplossingen voor zonwering

34 I  g e b o r e n

Geboren in Poort

Gefeliciteerd!

35 I  z w a n g e r  &  b a b y

Baby- en kinderspeciaalzaak 

HiP Lifestyle for Kids

35 I  z w a n g e r  &  b a b y

Echo’s bij verloskundigen-

praktijk De Eerste Stap

36 I  o n d e r n e m e n

Godfrey Marange: klanten 

maken me blij en ik hen

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

Poort bruist van de initiatieven!

38 I  s h o P P e n

Eerste plantenmarkt rondom 

Homerusmarkt groot succes

39 I  z o r g s c a l a

Apotheek Vizier opende haar 

deuren eerder dan gepland

40 I  v o o r z I e n I n g e n  P o o r t

47 I  c o l u m n

Dagboek van een huisarts

Almere Stad
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere Stad

Almere Haven
Schoolstraat 36
1354 HP Almere Haven

Almere Buiten
Baltimoreplein 112
1334 KA  Almere Buiten

servicepunt Almere Poort
Oostenrijkstraat 2
1363 CB  Almere Poort

Poort-praat: 
baby & peutertips en advies
iedere maand in bibliotheek Poort
Tijdens deze ontmoetingsochtend beantwoordt jeugdverpleeg-
kundige Debby van Asselt, praktische vragen van ouders/
opvoeders van kinderen van 0-4 jaar. 
Een medewerker van de nieuwe bibliotheek vertelt vanochtend 
alles over het belang van voorlezen aan 0 – 2 jarigen.
Bibliotheek Poort        Maandag 22 juni     10.30 – 11.30 uur

Gratis

denieuwebibliotheek   
Postbus 10284
1301 AG Almere
036 548 60 00

www.denieuwebibliotheek.nl   



Met deze coupon:
uniek YDS t-shirt gratis! 

bij aanschaf van een 10-rittenkaart
voor bootcampen van € 75,-

Yannick Dijk SportS

Ria’s Style
Kralen en Meeer

Het adres voor:
• Kralen
• Wol en Katoen
• Sieraden
• Workshops

Tegen inlevering van 
deze bon 10% korting

(niet geldig voor workshops en aanbiedingen)

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

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

E 1

1 sundae ijsje 
naar keuze
voor

www.scmuiderberg.nl

5 of 6 jaar?
Dan tot 5 maanden gratis

op proef trainen!
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Bij inlevering van deze coupon

GRATIS
Een controlebeurt van je fiets

Zomers voordeel bij Lunchtijd!
Bij aankoop van twee belegde broodjes, 

tosti’s of panini’s gratis een vers 
geperste jus d’orange of kleine smoothie.

CEST BON VOORDEELAKTIE

CASHEWNOTEN

250 GRAM +50 GRAM GRATIS = 300 GRAM

€4.95
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CÉST BON HEEFT DE LEKKERSTE NOTEN VAN NEDERLAND

CEST BON VOORDEELAKTIE

CASHEWNOTEN

250 GRAM +50 GRAM GRATIS = 300 GRAM

€4.95
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CÉST BON HEEFT DE LEKKERSTE NOTEN VAN NEDERLAND

CEST BON VOORDEELAKTIE

CASHEWNOTEN

250 GRAM +50 GRAM GRATIS = 300 GRAM

€4.95
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CÉST BON HEEFT DE LEKKERSTE NOTEN VAN NEDERLAND

15% korting 
op alle kledingreparaties

Fotoshoot
twv €79,-

Fotoshoot  30 minuten
incl .  20x30 cm afdruk
max.  6  personen

nu €35,-

10%  korting op 

een behandeling 

naar keuze bij 
Schoonheidssalon Belle



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

appeltaart en eigen fabrikaat chocolade.

c’estbon 
Homerusmarkt

Alseïdenstraat 20-25 
1363 SR Almere Poort

06-499 705 29
www.cestbon.nl

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

openingstijden:
ma-za  11.00 - 21.00
zondag 12.00 - 21.00
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Voor het afhalen en cateren
van belegde broodjes, 

panini’s, tosti’s en meer.

Lunchtijd
Homerusmarkt

Alseïdenstraat 20-2
036-737 01 62

www.lunchtijdalmere.nl

Doewoensdagen
in de Pampushout!
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Elke woensdagmiddag tot en met
september actief én creatief bezig zijn
in het stadsbos de Pampushout!

Locatie: Kastanjehof
(langs het Van Wagtendonkpad)
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Aanmelden en meer info:
pampushout@fl evolandschap.nl
www.fl evolandschap.nl/pampushout

www.scmuiderberg.nl

7 jaar of ouder?
Dan 5 keer gratis 

op proef meetrainen!
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Jouw fietsenwinkel in Almere Poort

Europalaan 931
1363 BM Almere Poort

036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl

open: di - vr  8.30 - 18.00 
do koopavond 19.00 - 21.00

za  9.30 - 17.00

Drogisterij Zwanenkamp
Hongarijeplaats 4

1363 CA Almere Poort
tel. 036-737 00 11

info@drogisterijzwanenkamp.nl
www.diodrogist.nl

open: 
ma-vr 9:00-19:00, za 9:00-18:00, zo 12:00-17:00
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Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20-26, 1363 SR Almere
06-136 296 53 · www.riasstyle.nl

open: di t/m za 10.00-17.00 uur
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Ria’s Style
Kralen en Meeer

Het adres voor:
• Kralen
• Wol en Katoen
• Sieraden
• Workshops
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Poseidonsingel 42, 1363 TR Almere, 036-785 22 94

• S
tomerij

• K
ledingreparatie

• S
choenmakerij

• G
ordijn

en

• M
eubels 

sto
ffe

ren

Afspraak maken? 036 303 01 73
Meer informatie: www.fotostudio87.nl

Geldig t/m 15 september 2015
Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen
Niet inwisselbaar tegen contanten of tegoeden

Fotostudio 87 • Argonweg 22
1362 AA  Almere Poort

Schoonheidssalon Belle

Marsstraat 84

1363 VS Almere Poort

06-537 724 34

www.bellesalon.nl

info@bellesalon.nl
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06-343 733 24

www.ydsports.nl

www.facebook.com/YDSports

info@ydsports.nl

Yannick Dijk SportS

voor personal training, 

bootcamp en meer!

 1
 c

o
u

p
o

n
 p

er
 d

ee
ln

em
er

 •
 g

el
d

ig
 t

/m
 3

1 
au

g
u

st
u

s 
20

15



i n f o @ a l m e r e p o o r t n i e u w s . n l

Geel met lichtblauw in Oranjestad
Waarom de voorkant van deze uitgave van PoortNieuws 
kanariegeel met dito blauw is? Dat begrijp je wellicht als 
je pagina 21 gelezen hebt. Een interview met een Poortbe-
woner die geselecteerd is voor het nationale voetbalelftal 
van Aruba. Op het moment dat dit blad van de persen rolt 
en in alle brievenbussen van Almere Poort wordt gestopt, 
speelt hij op tien vlieguren afstand in het Trinidad Sta dion 

in Oranjestad zijn eerste interland-wedstrijd tegen Barbados. In het nationale 
voetbaltenue van Aruba. Juist: geel met lichtblauw. Het staat hem geweldig. 
Wat jammer dat we het team niet gezellig met een delegatie van Poortbewoners 
kunnen aanmoedigen. Daarom heb ik een andere manier bedacht om hem aan 
te moedigen. Door 5500 geel-met-lichtblauwe exemplaren van PoortNieuws te 
laten drukken. Wedden dat hij dat leuk gaat vinden? 
Deze uitgave straalt ook op alle andere pagina’s de zomer uit. Geniet ervan!

Suzan Breedveld, uitgever n
september

 05 1 jaar Zonnestudio Sunsitive

 05 TechnoWave, Almeerderstrand

 12 More Than Boats, Marina M.

 21 Interactieve bijeenkomst bibliotheek

 25 Burendag Viplounge

auGustus

 03 Bijbelweek De Schaapspoort

 06 Kinderact. Marina Muiderzand

 12 Kermis Almere Poort (t/m 16 aug.)

 13 Kinderact. Marina Muiderzand

 22 Strandfestival Zand

 23 Kinderfeest Poort in Cascadepark

 23 3D printen bij het Klokhuis

 29 Suri-Poort Festival

 29 Open Dag United Dance Almere

 29 Kinderact. Marina Muiderzand

juli

 08 Start vakantieprogr. Playground

 11 Gestrand, Almeerderstrand

 11 Kinderact. Marina Muiderzand

 25 Kinderact. Marina Muiderzand

 27 ‘Betekenen’, bibliotheek Viplounge

juni

 13 Open Dag Regatta Center

 13 Expositie Viplounge

 13 Voorstelling Gelukzoekers (p. 7)

 16 Bewonersbijeenkomst Viplounge

 17 Doe-woensdag Pampushout (p. 23)

 18 Groenhorst voorlichting MBO

 22 ‘Poortpraat’, bibliotheek Viplounge

 25 Culturele Markt Arte, Europakw.

 20 Midzomernachtspecial Vis à Vis

 27 Planpresentatie Gemeente (p. 18)

 27 Proeverij Homerusmarkt

 27 Windenergiedag bij het Klokhuis  

 27 Zomerspelen kinderen, Poorthuis

 27 Bingo volwassenen BC Amerika

 27 Klaverjastoernooi Viplounge

 27 Midzomernachtfeest Cascadepark

 28 Rommelroute Homerus/Columbus

 28 Eindvoorstelling United Dance

 29 ‘Doe eens gek’, bibliotheek Vipl.

evenementen POORT
C A R T O O n

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

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

Duitslandstraat 3
1363 BG Almere Poort
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl
www.tandzorgopmaat.nl

zaterdag 5 september 2015
15:00 - 00:00 uur

almeerderstrand
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vis à vis speelt voorstelling 
‘eXit’ op almeerderstrand

Na vijf succesvolle jaren op de vaste locatie in Almere, waar Vis 

à Vis meer dan 130.000 bezoekers mocht verwelkomen, wordt 

het 25-jarig jubileum gevierd met een gloednieuwe voorstelling. 

Tot en met 12 juli speelt Vis à Vis ‘EXIT’ op het Almeerderstrand. 

Continu verrast
‘EXIT’ is een groots, visueel spekta-
kel, waarbij het publiek continu verrast 
wordt. Voor het decor van ‘EXIT’ is een 
speciaal park aangelegd, compleet met 
eigen flora en fauna. Een Park waaraan 
de tand des tijds als een razende zal kna-
gen. De voorstelling volgt twee broers 
uit een ambachtelijke slagersfamilie. Ze 
ontdekken dat ze een hoop rommel en 
dierenleed kunnen vermijden, maar ook 
klanten kunnen winnen door zelf de 
biefstukjes en andere vleselijke lekker-
nijen in hun eigen lab te kweken. Hun 
slimme en snelle kweekvlees-business is 
booming. Belangstelling uit het buiten-
land zet de zaak maar vooral de relatie 
tussen de broers op scherp. Hun wegen 
scheiden. Dick overspeelt schaamteloos 
zijn hand en Barry trekt zich terug in een 
simpel bestaan.

Grenzen getart
Totdat de broers elkaar ‘door toeval’ weer 
treffen. De één als klant en de ander als 

werknemer van een onderneming die 
hun stoutste verwachtingen overtreft. 
Hier worden de grenzen van manipulatie 
en verlenging van leven pas echt getart. 
Eén en ander leidt tot hilarische moge-

lijkheden maar heeft ook zo zijn keer-
zijden. Het is Barry die Dick uiteindelijk 
uit een nachtmerrie bevrijdt en letterlijk 
weer met beide benen op de grond zet.

Een voorstelling die geheel in stijl van 
Vis à Vis met veel humor en spektakel 
de grenzen van ons moderne leven – en 
het theater maken – opzoekt. Ondanks 
de dramatische verwikkelingen en ont-
roerende tegenslagen zegeviert ook nu 
weer de fantasie.

Weer en wind
Deze buitenvoorstelling leent zich uit-
stekend voor een zwoele zomeravond, 
maar ook bij weer en wind speelt de crew 
gewoon door en de tribunes zijn over-
dekt. Tip: neem je eigen dekentje en kus-
sen mee voor op de tribune. Snacks en 
drankjes kun je kopen op het terrein en 
mogen gezellig mee de tribune op.

ben je 25 jaar?
In 2015 bestaat Theatergezelschap Vis à 
Vis 25 jaar en dat moet natuurlijk gevierd 
worden. Het liefst met zoveel mogelijk 
mensen. Uiteraard met het vaste publiek, 
maar ook met andere gelijkgestemden. 
Namelijk diegenen die ook in 2015 hun 
25e levensjaar vieren! Personen die ook 
in het magische jaar 1990 geboren zijn 
en aan de start staan van de generatie Z 
kunnen zich aanmelden voor een vrij-
kaartje t.w.v. m, 29,50. Wie hiervan ge-
bruik wil maken mag contact opnemen 
met kaartverkoop@visavis.nl.

redactie n

www.visavis.nl | 036-536 99 33
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Wie goed heeft opgelet, is het niet ontgaan dat er iets gaande 

is op het nu nog braakliggende gebied in het centrum van het 

Homeruskwartier. Hier werken twee Almeerse kunstacademie-

studenten aan een tijdelijk museum en een voorstelling die op 

13 juni om 19:00 uur uitgevoerd zal worden. Zij waren ook ini-

tiatiefnemers van een geslaagd buurtdiner op 1 mei, en stelden 

de vraag: ‘Hoe kun je zo gelukkig mogelijk wonen?’

Vere van Hal en Simon van Wijhe zijn 
beide geboren en getogen in Almere. 
Hoewel zij op dit moment in Amsterdam 
studeren, bestaat en groeit hun liefde en 
fascinatie voor Almere nog steeds. Simon 
studeert dit jaar af aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten als theater-
docent. Vere studeert mode aan de Gerrit 
Rietveld Academie. Zij kennen elkaar van 
de middelbare school, De Meergronden, 
waar zij samen aan de jaarlijkse thea-
terproductie werkten. Sindsdien zijn ze 
bevriend en wisselen veel uit over de 
connectie tussen Almere, theater, mode 
en kunst.

Vere: “We willen samen met pioniers 
uit het Homeruskwartier op zoek naar 
geluk. Velen hebben hun eigen huis ge-

bouwd. Er is uren gepiekerd over waar 
een muur moet staan en welke vorm een 
deurklink moet krijgen. Ieder heeft zich 
op zijn eigen manier bezig gehouden met 
de vraag: ‘Hoe kan ik zo gelukkig moge-
lijk wonen?’. Maar wat nu? Hoe zien zij 
hun buurt voor zich? Hoe willen zij het 
liefst met anderen samenleven?”

Simon: “We zijn begonnen met het 
bouwen van een buurtmuseum dat ge-
vuld wordt met geschiedenis voor de toe-
komst. Een plek waar gebouwd, gepraat, 
gegeten, gedronken, gelachen en theater 
gemaakt wordt. Het tijdelijke museum zal 
het decor vormen voor het theaterproject 
‘De Gelukzoekers’. Een gelukzoeker is ie-
mand die naar een andere plek trekt om 
daar zijn geluk te zoeken”.

Vere: “Het duurt nu niet lang meer 
voor ook dit stuk van Almere Poort zijn 
definitieve vorm zal krijgen en nog meer 
bewoners hun geluk hier zullen komen 
zoeken. In de tussentijd maken we dank-
baar gebruik van dit unieke, tijdelijke 
terrein voor ons project”.

Simon: “Het buurtdiner, waarbij ieder 
was uitgenodigd om een gerecht mee te 
brengen en dit met elkaar te delen, was 
een goede gelegenheid om antwoorden 
te verzamelen op onze vraag. Wie op één 
of andere manier wil helpen bij de voor-
stelling op 13 juni, is van harte welkom. 
En publiek natuurlijk ook!”

redactie n

www.projecthomerus.com

De gelukzoekers van het 
Homeruskwartier maken ge-
schiedenis voor de toekomst
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elfjarige almeerse Chloë Wilms 
speelt in musical billy elliot

Dat Almere veel jonge talenten voortbrengt, is bekend. Denk aan 

Aliyah, die op haar elfde ‘Holland’s got talent’ won. Op de Co-

lumbusschool in Almere Poort zit menige leerling in de selectie 

van een sport. Wat voor velen slechts een droom is, is hier bijna 

alledaags. Chloë uit groep 7 speelt mee in Billy Elliot. Hoe is het 

om auditie te doen en geselecteerd te worden voor een musical?

De altijd enthousiaste en energieke Chloë 
maakt graag tijd vrij voor een interview. 
Eigenlijk één van haar eerste interviews, 
want andere lokale media hebben haar 
nog niet ontdekt. Chloë: “Ik dans sinds 
mijn zesde. Een klasgenoot van mij zat 
op dansen en het leek me leuk. Ik ging 
dansen bij een dansschool in de stad. 
Binnen een jaar kon ik door naar de se-
lectie. Je krijgt dan vier lessen per week; 
klassiek ballet, jazz, tapdansen en show-
musical. Ik dans heel graag. Als ik een 
paar dagen niet gedanst heb, word ik 
echt vervelend. Ik woon in Almere Tus-
sen de Vaarten met mijn ouders en mijn 
drie jaar oudere broer. De reden dat ik 
naar de Columbusschool in Almere Poort 
ben gegaan, is dat mijn broer Duncan 
hier al op zat vanwege zijn meerbe-
gaafdheid. Uiteindelijk bleek ik ook extra 
uitdaging nodig te hebben, en zit ik op 
deze school goed, met het sportprofiel en 
de plusklas. Vorig jaar begon mijn dans-

juf Eline Pater samen met Sara Neys haar 
eigen dansschool in Almere Poort, Uni-
ted Dance Almere. Sindsdien heb ik hier 
dus mijn school én mijn dansschool. Ik 
woon hier dus zogezegd bijna, ben vaak 
pas laat thuis om te eten.

Cameraploeg
Het was Eline die me vroeg of ik me niet 
op wilde geven voor audities voor de 
musical Billy Elliot, toen deze naar Ne-
derland kwam. Ik was toen negen jaar en 
het leek me erg leuk. Mijn ouders von-
den het goed, maar wilden me wel voor 
een teleurstelling behoeden. De kans dat 
je doorgelaten wordt, is klein, en het 
oordeel van de jury kan heel hard over-
komen, net als je op televisie vaak ziet. 
Sterker nog, toen ik na de eerste ronde 
door was en naar buiten kwam gelopen, 
stond er een complete cameraploeg klaar. 
Het werd uitgezonden in ‘Van auditie tot 
applaus’ van RTL4. 

tapdansen
In totaal waren er wel vijf auditierondes 
en bij elke ronde vielen er nog kinderen 
af. Bij de audities kreeg je binnen een 
kwartier iets aangeleerd door het team 
van de Engelse musical, en moest je dat 
opvoeren. Ik liet dan naderhand aan 
Eline zien wat voor pasjes we moesten 
doen, en zij gaf me extra lessen om te 
trainen. Vooral het tapdansen is belang-
rijk voor de musical. Dat ik al sinds mijn 
zesde tap, kwam goed van pas. Maar in 
Engeland is de techniek van het tapdan-
sen anders dan in Nederland, dus was  
het ook voor mij nog oefenen geblazen.

Na de auditierondes volgde het repeti-
tietraject, een intensieve training van zes 
maanden lang. Dit ging in de meivakan-
tie en de zomervakantie gewoon door, 
en soms ook onder schooltijd. De school 
moest een contract tekenen met Stage 
Entertainment. Ik mis lesuren op school, 
maar mijn schoolresultaten lijden er niet 
onder. Dit wordt allemaal scherp in de 
gaten gehouden. 

vijf teams
De arbeidsinspectie ziet erop toe dat kin-
deren maximaal 24 keer per jaar optreden 
– alleen de Billy’s mogen vaker. Daarom 
zijn er vijf teams, dus vijf Billy’s, Mi-
chaels, Debby’s en balletklassen. Ik speel 
Tracy Atkinson, het balletmeisje dat taart 
eet tijdens de les. We worden ongeveer 
eens per week ingeroosterd. Op de zater-
dag speel je twee voorstellingen, maar dit 
wordt geteld als één werkdag. Tegen de 
zomer moeten wij dus al stoppen en is 
cast twee aan de beurt, ook weer met vijf 
teams. Begin 2016 kunnen wij dan weer 
spelen. Ook Noah de Vos, één van de Mi-
chaels uit de eerste cast, komt uit Almere. 
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langzaam groeien
Een musical kan jarenlang opgevoerd 
worden, zolang de zaal volzit. Wie een 
groeischeut krijgt of in de puberteit 
komt, kan niet meer meedoen. Eén van 
de Billy’s kreeg de baard in de keel en 
kon helaas niet blijven. De musical gaat 
over een elfjarige jongen en komt anders 
niet overtuigend over. De meeste spelers 
zijn klein voor hun leeftijd, ikzelf ook, en 
hopen niet te hard te groeien, om maar 
zo lang mogelijk in de show te blijven. 
Er is een ‘swing‘, iemand van achttien 
jaar die alle rollen heeft ingestudeerd en 
kan invallen wanneer het nodig is. Ook 
zij is niet langer dan 1.50 meter.

Ik heb de smaak te pakken gekregen 
en zou me zo weer opgeven voor audi-
ties, als er weer een gelegenheid komt. 
Maar voorlopig ben ik gereserveerd voor 
Billy Elliot. Ik zit nu in groep 7 en moet 
volgend jaar natuurlijk een middelbare 
school kiezen. Waarschijnlijk wordt het 
een school op fietsafstand, zoals het 
Oostvaarders College of Helen Parkhurst. 
Daarnaast zou ik wel auditie willen doen 
voor de weekendklas van Dansacademie 
Lucia Marthas in Amsterdam.

enthousiast
Het is leuk om te zien hoe enthousiast 
iedereen om me heen is en hoe iedereen 
me steunt. Allereerst natuurlijk Eline, die 
me op het idee heeft gebracht om auditie 
te doen en me ook echt coacht. En mijn 
moeder, die me overal naartoe rijdt en 
nog geen optreden van mij gemist heeft. 
Maar ook het team van de Columbus-
school, dat niet alleen alle medewerking 
verleent, maar enorm enthousiast is. Juf 
Jet, die tot mijn grote plezier al drie jaar 
mijn juf is, is zelfs tot drie keer toe ko-
men kijken naar de musical op een dag 
dat ik meespeelde! 

De entreeprijzen voor de musical in de 
schouwburg liggen natuurlijk hoger dan 
bijvoorbeeld bij een film in de bioscoop.
Maar iedereen die Billy Elliot gezien 
heeft, is enthousiast. Het is een werve-
lende show met een perfect getrainde 
cast, prachtige decors en kostuums en 
een live orkest, in een sfeervol theater. In 
het AFAS Circustheater in Scheveningen 
word je als een VIP ontvangen, met een 
echte portier bij de ingang. Als je mij wil 
zien, moet je tot januari 2016 wachten, 
maar welk team ook speelt, de show is 
altijd goed!”

redactie n

van basisscholen in poort

muziekimpuls vanuit Den Haag 
voor de europaschool
Vanuit het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap komt er de  ko-
mende jaren een financiële impuls om 
het muziekonderwijs op de scholen te 
gaan verbeteren. Als voorloper mogen 
twaalf scholen – één uit elke provincie 
– hier komend schooljaar al mee aan de 
slag gaan. In de provincie Flevoland is de 
keuze op de  Europaschool gevallen. Dat 
betekent dat de school de komende ja-
ren onder en na schooltijd gedegen mu-
ziekonderwijs kan bieden: de aanschaf 
en het bespelen van instrumenten, het 
Europaschoolkoor meer professionalise-
ren en met de leerlingen muziekuitvoe-
ringen bezoeken. Ook de  leerkrachten 
worden op muzikaal gebied bijgeschoold. 
Iedereen heeft er reuze veel zin in en het 
is zeker weer een stap voorwaarts  in het 
gestalte geven aan een volwaardig kunst- 
en cultuurprofiel op deze ASG-school. 

project ‘De Gezonde Wereld’ op 
basisschool De Kleine Wereld
Op basisschool De Kleine Wereld is net 
voor de meivakantie het schoolproject ‘De 
Gezonde Wereld’ afgesloten. Het doel van 
het project was om bij kinderen en ouders 
de kennis te vergroten over wat goed of 

slecht is voor je gezondheid. Thema’s als 
sporten en bewegen, voeding en milieu 
kwamen aan de orde. De kinderen leerden 
wat gezonde voeding inhoudt. Ze kregen 
een workshop over suiker, smaakverster-
kers en nog meer. Een gezonde lunch 
werd geserveerd met daarbij een gezonde 
smoothie. De kinderen van de bovenbouw 
maakten een ‘foodwalk’ door Poort: een 
wandeling in de buurt waarbij gids Chris 
de kinderen uitleg gaf over wat voor eet-
baars je in de natuur kunt vinden. Zo 
vonden ze brandnetels, madeliefjes, ruco-
la, koolzaad, fluitekruid en klaver. Voor 
iedereen een openbaring! Het project is 
met een gezellige en druk bezochte avond 
afgesloten. Ouders kregen in de groepen 
te zien, te horen, maar ook te proeven wat 
er geleerd is. Een groot succes!

Columbusschool tweede ‘sportief-
ste school van nederland’
Op 16 april deed de Columbusschool mee 
aan de verkiezing van ‘de sportiefste school 
van Nederland’. De school was bij de voor-
rondes geselecteerd voor de finale met de 
acht sportiefste scholen van Nederland. De 
finaledag vond plaats in Groningen waar 
25 leerlingen uit groep 7 en 8 samen met 
de leerkrachten de school mochten presen-
teren aan de jury. Na een gezellige busreis 
was de Columbusschool als eerste school 
aan de beurt met een flitsende dans. Van 
zenuwen was niets te merken want ze 
knalden het dak eraf. Terwijl de jury in be-
raad ging, begonnen de kinderen aan een 
hele leuke sportdag. Het eerste uur kregen 
ze een atletiek-meerkamp. Er werd ge-
sprongen, gegooid en veel gerend. Daarna 
gingen ze naar binnen om floorball te spe-
len, een soort ijshockey in de gymzaal. En 
als klap op de vuurpijl mochten ze de top 
van de gymzaal bekijken, door bij de klim-
hallen onder kundige begeleiding naar 
boven te klimmen. Aan het einde van de 
dag werd de winnaar bekend gemaakt. De 
Columbusschool was de tweede sportiefste 
school van Nederland. Iets waar de school 
heel trots op mag zijn. n



arte College trakteert bewoners 
van poort op kunst

Het Arte College is een school voor mid-
delbaar onderwijs in Almere Poort. De 
school is een Cultuurprofielschool. Dit 
betekent dat leerlingen veel les krijgen 
in de kunstvakken en dat er veel cultu-
rele activiteiten georganiseerd worden. 
Dit jaar bestaat de school vijf jaar. 

De projectweek in juni dit jaar staat 
voor alle leerjaren in het teken van ver-
binding met de bewoners uit Poort. Na 
vijf jaar willen we bewoners in de wijk 
graag laten zien wat er tijdens de pro-
jectweken gebeurt. 

De hele opzet is erop gericht dat leer-
lingen zich presenteren aan bewoners in 
Poort en samen met bewoners creatieve 
en kunstzinnige producten maken, die 
een plek krijgen in de buurt.

Dit spektakel in de vorm van een cul-
turele markt zal rond de school in het 
Europakwartier plaatsvinden op don-
derdag 25 juni tussen 17.00 en 20.00 uur. 

Buurtorganisaties als De Schoor, Soci-
aal Café,  denieuwebibliotheek, verschil-
lende kunstenaars uit Almere-Poort en 
de gebiedsmanager van de gemeente 
zijn bij de organisatie betrokken. 

Een greep uit de activiteiten... Laat 
je uit je huis lokken door de parade die 
door de buurt gaat en je meeneemt 
naar het marktterrein. Maak kennis met 
typisch Amerikaanse sporten, laat je fo-
tograferen in een zelf samengestelde 
achtergrond, schuif aan bij de midzomer-
tafel om bloemenkransen te maken, laat 
een henna-tattoo zetten, help een groot 
3D-kunstwerk vorm te geven, geniet van 
dans en muziek performances en geniet 
van eten uit verschillende culturen.

Informatie over het exacte program-
ma is vanaf half juni te vinden op de 
websites van het Arte College en Wel-
zijnswerk De Schoor en de Facebookpa-
gina van Poortnieuws. n
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Groenhorst almere in actie voor 
eetbaar en beleefbaar groen 

Op 11 mei vond de eerste Growing Green Cities praktijkdag 

plaats. Ruim 200 vmbo-leerlingen van Groenhorst Almere staken 

de handen uit de mouwen en de schop in de grond om hun stad 

een stukje groener, gezonder en leefbaarder te maken. Zij legden 

onder meer een eetbaar lint aan langs het Spoorbaanpad bij Al-

mere Poort en doopten het: ‘Wilde buffetbaan voor jou en BIJ’. 

eetbaar lint
Voor de aanplant van het eetbare lint is 
gebruik gemaakt van rijk bloeiende in-
heemse struiken en kruiden waarvan de 
bloemen, vruchten en noten eetbaar zijn 
voor bewoners en de bloesem aantrek-
kelijk voor de bedreigde honingbij.

Gekleed in een Growing Green Cities 
t-shirt gingen de vmbo-leerlingen aan 
de slag. Er werd met veel enthousiasme 
gezaaid en geplant. De bedoeling van 
deze praktijkdag was om leerlingen de 
mogelijkheden van eetbaar groen te la-
ten ontdekken. Om deze dag mogelijk 
te maken werkte Groenhorst samen met 
Landschapsbeheer Flevoland en gemeen-
te Almere. Het zaai- en plantgoed van 
de dag werd gesponsord door het Streek-
fonds Flevoland. 

Dit eetbare lint kan de volgende jaren 
een prachtige praktijkplaats zijn om de 
leerlingen van Groenhorst Almere in 

aanraking te brengen met de mogelijk-
heden van eetbaar groen. Denk aan het 
onderhoud via een beheerplan en het 
verwerken van de eetbare kruiden en 
vruchten samen met bewoners en basis-
schoolleerlingen.

Onderhoud Kromslootpark
Leerlingen zijn daarnaast gestart met 
het beheer en onderhoud van de moun-
tainbike-route door het Kromslootpark. 
Staatsbosbeheer laat leerlingen zien en 
ervaren wat erbij komt kijken om dit 
bijzondere stuk natuurgebied vlakbij de 
school, begaanbaar en aantrekkelijk te 
maken voor recreatie. Om de zeldzame 
rugstreeppad een toekomst te garanderen 
in Almere moeten de paddenpoelen goed 
worden beheerd. Leerlingen ruimden het 
maaisel rondom de paddenpoel in Poort 
op en maakten hiervan een broeihoop 
voor de ringslang. n
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travel Doctor geeft reisadvies 
bij Huisartsenpraktijk Homerus

Een heerlijke vakantie geboekt voor de zomer of het najaar? 

Vergeet dan niet om vooraf te checken wat het advies is voor het 

land van bestemming. Ook bij landen waarvan je het niet direct 

verwacht, kan een vaccinatie veel leed voorkomen. Travel Doctor 

Wendy van den Broeck geeft je advies op maat.

Vandaag heeft de Almeerse Marianne 
een afspraak bij Wendy voor een per-
soonlijk reisadvies. Marianne gaat bin-
nenkort naar haar lievelingsland: Nepal. 
Haar man Kumar komt er vandaan en 
ze reizen er elk jaar heen in de herfst, 
wat daar de mooiste tijd van het jaar is. 
Dit jaar wordt het geen vakantie, maar 
gaan ze mensen helpen in het dorp waar 
Kumar is opgegroeid en dat in april is 
getroffen door de aardbeving. Het advies 
van Wendy wordt nu dus toegespitst op 
een rampgebied, waar eerder kans is dat 
bepaalde ziektes de kop op steken. 

malariamug
Wendy laat een kaart zien en legt uit dat 
het belangrijk is om te weten waar de 
reiziger precies naartoe gaat en wat deze 
daar gaat ondernemen. In het zuiden 
van Nepal heerst de malaria-mug, in het 
noorden normaal gesproken niet. Maar 
er kan er altijd eentje verdwalen. Slik je 
geen malaria-pillen, dan zul je op zijn 
minst onder een klamboe moeten slapen, 
je insmeren met deet en de pijpen van je 
lange broek in je sokken stoppen. Wendy 
geeft toe dat het geen charmant gezicht 
is maar wijst erop dat malaria dodelijk 
kan zijn. Wees dan ook alert als je ziek 
wordt tijdens of na je reis – het kan meer 
dan een gewone griep zijn. Ook dengue 
(knokkelkoorts), gele koorts en Japanse 
encephalitis (hersenontsteking) worden 
door muggen overgedragen. 

vaccinatieboekje
En dan liggen er nog meer ziektes op 
de loer. Op www.traveldoctor.nl kun je 
het land van bestemming invoeren en 
krijg je al een globaal advies. Tijdens een 
gesprek kan de Travel Doctor door het 
stellen van vragen nagaan wat precies 
de risico’s zijn en verdere uitleg geven. 

En vervolgens natuurlijk de nodige vac-
cinaties en/of recepten geven, alsmede 
een lijst om je eigen EHBO-setje samen 
te stellen voor de reis. Heb je eerder reis-
vaccinaties gehad, dan staan deze ver-
meld in het gele vaccinatieboekje. 

risico’s
Wendy gaat met Marianne langs de ri-
sico’s die voor Nepal op de lijst staan. Ik 
noem er een paar:
• Cholera en buiktyfus. Drink geen 
kraanwater, eet geen rauw voedsel of ijs. 
Eet wat de locals ook eten – in Nepal is 
dat ‘dal bhat’, oftewel linzen met rijst. 
Kies voor voedsel dat goed is doorge-
kookt of -gebakken. 
• Rabiës, hondsdolheid. Ga geen zwerf-
honden en -poezen of apen aaien. Kijk 
uit voor vleermuizen.
• Bof, mazelen, rode hond. Ga na of je 
twee keer de BMR-prik hebt gehad. 
• Difterie, tetanus, polio. Ook deze prik-
ken heb je als kind bij het consultatiebu-
reau gehad. Na je 19e levensjaar is het 
nodig een herhalingsprik te halen, deze 
beschermt dan weer voor tien jaar.
• Hepatitis A en B. Hepatitis is een le-
veraandoening die de bekende gele kleur 
van de huid veroorzaakt. Hepatitis A is 
erg besmettelijk. Een dubbele vaccinatie 
beschermt je voor minimaal 25 jaar. 

Je vraagt je bijna af wat er zo leuk is 
aan exotische reisbestemmingen. Maar 
volgens Wendy hoef je je plannen niet 
te laten varen, zolang je maar de juiste 
voorzorgsmaatregelen treft. Gezond op 
reis en gezond weer thuis!

Helpen in nepal
Hoe is de situatie in het dorp van Kumar 
in Nepal? Kumar is er al heen gereisd. 
Marianne: “Zijn familie heeft de aard-
beving overleefd, maar het hele dorp is 
verwoest. Nepalezen zijn rustig en be-
scheiden. Het ligt niet in hun aard om 
hysterisch te doen. Maar er heerst angst 
voor naschokken. En hulpgoederen be-
reiken het dorp niet. Daarom heb ik be-
sloten om te gaan helpen. Ik zamel geld 
in, maar we geven geen geld, we geven 
hulp in de vorm van lokale diensten of 
spullen. Wij gaan ter plekke lokale bou-
wers regelen en dingen die ze nodig heb-
ben voor hun bestaan. Dit kan een kook-
toestel zijn, een geit of een stel kippen. 
Kumar spreekt de taal en kent er de weg. 
Het land en zijn vriendelijke bewoners 
hebben me zoveel gegeven – ik kan niet 
anders dan hen nu bijstaan!”

redactie n

www.huisartsenpraktijk-homerus.nl/traveldoctor

Marianne volgen en helpen:

Facebook: Kalyanpur Nuwakot Nepal

Kumar en Marianne in Nepal, 2014

Marianne krijgt van Wendy advies

Kumar bekijkt de chaos na de aardbeving
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in almere poort

Op deze pagina’s lichten we een aantal nieuwe 

aanwinsten in ons stadsdeel uit. Sommige bedrijven 

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

achter de rug. Heb jij ze al ontdekt?

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

bijvoorbeeld nodig is om veel zelfhulpme-
dicijnen te mogen verkopen. De openings-
tijden zijn ruim, doordeweeks van 9:00 tot 
19:00 uur en ook op zondagmiddag zijn 
ze geopend. Buiten de normale openings-
tijden kan de klant kan ook in de webshop 
terecht: als je voor 21:00 uur bestelt is het 
morgen in huis, of laat het afleveren in 
de winkel en bespaar verzendkosten. Dio 
heeft scherpe aanbiedingen, die te vinden 
zijn in de tweewekelijkse folder die in de 
papieren ‘koopmap’ verspreid wordt, maar 
die je ook in de winkel op kunt halen. 

Hanneke: “Vooral zonproducten ver-
kopen we veel, zodra de zon zich in de 
lente laat zien. We hebben een mooie lijn 
verzorgingsproducten van het Zwitserse 
merk Louis Widmer. We krijgen veel en-
thousiaste reacties en vinden het leuk dat 
er een heel gemengd publiek is. We ne-
men de tijd voor elke klant, en mooi in-
pakken doen we ook. Voor kinderen die 
iets uitzoeken voor moederdag of een ver-
jaardag, hebben we alle aandacht. Dio is 
uitgeroepen tot beste servicedrogist van 
2015 en we zijn er trots op om daar deel 
van uit te maken”.

Dio Zwanenkamp
Hongarijeplaats 4
Goed nieuws, Almere Poort heeft sinds 
2 april weer een drogisterij & parfume-
rie in het pand naast de Albert Heijn aan 
de Hongarijeplaats! Ronald en Hanneke 
runden zeven jaar lang Dio Zwanenkamp 
in Maarssen, toen ze het pand in Almere 
Poort ontdekten. Dio is een keten die al 
22 jaar bestaat en snel groeit, met zo’n 
250 winkels door heel Nederland. Dio is 
een kwaliteitsdrogist, met een breed as-
sortiment A-merken en een eigen merk, 
Idyl. Zowel Hanneke als Ronald zijn pro-
fessioneel opgeleid en gecertificeerd. Op 
die manier kunnen zij hun klanten altijd 
een goed en deskundig advies geven,  wat 

rondOm podotherapeuten
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
In de Poortkliniek werkt sinds een aan-
tal maanden podotherapeut Samantha 
Bruining van RondOm Podotherapeuten. 
RondOm bestaat uit een groot team van 
enthousiaste en vooraanstaande podo-
therapeuten dat ondersteund wordt door 
zooltechnici en secretariële medewerkers. 
RondOm heeft verschillende vestigingen 
in Midden- en Zuid-Nederland. Een po-
dotherapeut is een zorgprofessional die 
gespecialiseerd is in het onderzoeken, 
behandelen en voorkomen van klach-
ten aan voeten, enkels, knieën, heupen 
en rug. Deze klachten kunnen je belem-
meren in het dagelijks functioneren en 
ontstaan door een afwijkende voetstand 
of verkeerd looppatroon. Ook sportbles-
sures of klachten als gevolg van diabetes 
mellitus of reuma (o.a. artrose) kunnen 
door een podotherapeut behandeld wor-
den. Op de website van RondOm vind je 
uitgebreide informatie over lichamelijke 
klachten en vergoedingen. Voor het ma-
ken van een afspraak of voor het ver-
krijgen van informatie kun je hen bellen 
op werkdagen of 24 uur per dag een af-
spraak maken via de webagenda. 

WISSE

Tw
ee
wielers

Sport & Lifes
ty
le

Jouw fietsenwinkel in Almere Poort

Europalaan 931

1363 BM Almere Poort

036-536 94 01

www.janwissetweewielers.nl

RondOm Podotherapeuten: 
slimme oplossingen voor problemen 

die veroorzaakt worden door een 
afwijkende stand van de voeten 

of verkeerd looppatroon.

werkdagen 08.00 tot 17.00 uur:

088-118 05 00

www.podotherapierondom.nl

Drogisterij Zwanenkamp
Hongarijeplaats 4

1363 CA Almere Poort
tel. 036-737 00 11

info@drogisterijzwanenkamp.nl
www.diodrogist.nl

open: ma-vr 9:00-19:00, 
za 9:00-18:00, zo 12:00-17:00
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Wisse sport & lifestyle
Europalaan 931
Op 16 en 17 mei waren de feestelijke 
Open Dagen en tevens opening van de 
prachtige, ruime fietsenwinkel Wisse 
Sport & Lifestyle aan de Europalaan. Een 
welkome aanwinst voor de bewoners van 
Poort. Eigenaar Jan Wisse is een feno-
meen in Almere – sinds 36 jaar heeft hij 
een fietsspeciaalzaak in Almere Haven. 
De nieuwe, tweede zaak in Poort is nog 
groter en vooral gericht op de sportieve 
fietser. Als je de winkel binnenkomt, heb 
je meteen het gevoel dat je de wereld van 
fietsen binnenstapt. Jan Wisse brengt in 
deze winkel zijn ideeën over ‘de moderne 
fietsenwinkel’ tot uitvoering. Geen balie, 
maar vooral veel stellingen met fietsac-
cessoires en de fietsen ruim opgesteld. Er 
staat een grote tafel waar je lekker een 
fietstijdschrift kunt lezen. Ook kan de 
winkel een verzamelpunt zijn voor een 
fietstocht. Twee keer per jaar organiseert 
Jan Wisse workshops voor het onderhou-
den en goed leren afstellen van je fiets. 
Het is een heel andere beleving dan in 
de meeste fietsenwinkels. Toch kun je er 
evengoed terecht voor een reparatie, een 
onderhoudsbeurt of een band plakken.

siam royal thai massage
Oostenrijkstraat 45
Een bezoek aan Siam Royal Thai Massage, 
gelegen in de Oostenrijkstraat, vlakbij het 
Theekafé, is een ontsnapping uit de da-
gelijkse stress en sleur en een moment 
van luxe voor lichaam en geest. De sa-
lon is geopend van maandag tot en met 
zaterdag van 10:00 tot 21:30 uur. Op het 
menu staat de traditionele Thaise massa-
ge, maar ook de ontspannende massage, 
anti-stress-massage, sportmassage, nek-
schouder-rug-massage en voetmassage. 

Thaise massage is dynamisch en afwis-
selend, bedoeld om je lichamelijk en men-
taal jong en vitaal te houden. Voor een 
goede gezondheid moet de levens energie 
ongehinderd kunnen stromen door een 
onzichtbaar netwerk van kanalen. Een 
Thaise masseuze probeert de energie in 
balans te brengen door de kanalen uit te 
rekken en geeft met zijn handen, voeten 
en ellebogen druk op bepaalde punten 
langs die kanalen. Thaise massage ver-
hoogt de soepelheid en flexibiliteit van 
het lichaam en is daarom ook uiterst ge-
schikt voor dansers of sportmensen. Een 
cadeautje voor jezelf of als cadeaubon om 
een origineel cadeau te schenken.

Wijkwinkelcentrum
Columbuskwartier
Op 22 april gaf wethouder Henk Mulder 
het startsein voor de bouw van het duur-
zaamste en meest spectaculaire wijkwin-
kelcentrum van Almere. Het gebouw, dat is 
ontworpen door de internationaal bekende 
en toonaangevende architect Erick van 
Egeraat, wordt de blikvanger van Almere 
Poort. Dit opmerkelijke wijkwinkelcen trum 
wordt ontwikkeld door Bun Projectont-
wikkeling en bestaat uit 29 unieke huur-
appartementen, circa 2500 m2 aan winkel-
oppervlak en twee luxueuze penthouses 
zoals je ze alleen in het buitenland vindt. 

De bouw van het wijkwinkelcentrum in 
het Columbuskwartier is inmiddels volop 
aan de gang. Medio 2016 is het com-
plex gereed. Bekend is dat er een grote 
super markt in zal komen. De huidige Al-
bert Heijn aan de Hongarijeplaats in het 
Europa kwartier zal blijven bestaan. In de 
volgende uitgave van PoortNieuws zullen 
we meer kunnen vertellen over de verdere 
invulling van het het project en de huur-
appartementen. Het wijkwinkelcentrum 
wordt gerealiseerd tegenover het witte flat-
gebouw aan het eind van de Henry Stan-
leystraat, waar bus 4 de hoek om gaat. n

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

Jouw eetgelegenheid in Almere Poort waar je 
gezellig en betaalbaar een hapje kunt eten.

Veel huisgemaakte producten, royale menu’s en 
belegde broodjes, verse patat en een uitgebreid 
assortiment snacks. Of een kopje fairtrade koffie 

met een stuk appeltaart. Geniet van de tijd…
Tot ziens bij De Heerlijkheid!
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I n  B A l A n S  I n  P O O R T

hij van zijn meester zijn spirituele naam 
heeft gekregen: ‘Soham’. Soham betekent 
‘ik ben ik’ – zelfvertrouwen. Ook bete-
kent het ‘adem in, adem uit’. 

iphone 6 gold
Guruji legt uit dat er in India twee ty-
pes ‘spirituele meesters’ zijn, je hebt de 
‘sannyasi’ of ‘swami’ – monniken die 
zich compleet afzonderen van de mate-
riële wereld en de ‘guruji’, die wel veel 
gestudeerd en getraind hebben en er een 
bepaalde levensstijl op na houden, maar 
die niet in afzondering leven. Guruji 
toont trots een foto van zijn dochter-
tje en aan het eind van de les haalt hij 
zijn iPhone 6 gold tevoorschijn om een 
groepsfoto te laten maken. Een goeroe 
gidst en inspireert anderen, als een soort 
coach. Guruji heeft een lange, intensieve 
yoga-training genoten, waaronder ook 

Guruji Soham komt uit Bangalore, Zuid-
India. Hij is een vriendelijke, tengere 
man met bruine huid, lang, verzorgd 
haar en een baard. Op zijn website is te 
zien dat hij 32 jaar jong is. Hij zit in de 
lotushouding, een soort kleermakerszit 
met je blote voeten in een knoop. Hij 
draagt een eenvoudig wit gewaad met 
een oranje doek. Hij spreekt Engels met 
een accent, maar is goed te volgen. 

adem in, adem uit
We drinken chai, een lekkere thee met 
melk en kruiden. Guruji Soham legt uit 
wat zijn naam betekent en gaat daarna 
de kring rond om ieders naam en beteke-
nis te horen. Deelnemers die de betekenis 
van hun eigen naam niet weten, drukt 
hij op het hart het naderhand op te zoe-
ken. Hij vertelt dat zijn oorspronkelijke 
naam ‘Raghavendra Gowd’ is, maar dat 

een opleiding voor therapeutische yoga, 
en is daarnaast natuur-therapeut en 
ayurveda-panchakarma-therapeut. 

eeuwenoude manuscripten
Ayurveda is een eeuwenoude Hindoe-
istische gezondheidsleer. Het woord 
‘ayurveda’ is samengesteld uit ‘ayus’, 
dat ‘leven’ betekent, en ‘veda’, dat staat 
voor ‘kennis’. Ayurveda kan dus ver-
taald worden als ‘kennis van het leven’. 
‘Panchakarma’ is een reinigingsmethode. 
De bronnen zijn manuscripten in het 
Sanskriet die duizenden jaren oud zijn. 
De ayurveda ziet het lichaam niet los 
van geest en natuur en geeft een eigen 
betekenis aan het begrip energie, die 
aanwezig is in de geest en in de gehele 
kosmos. De Ayurveda probeert oneven-
wichtigheid, oftewel ziekte, te herstellen 
of te voorkomen door de ‘energieën’ in 

Op een zaterdagmiddag in april kom ik verwaaid binnen bij Zen Company. De overige veertien 

deelnemers – allemaal dames – zitten al klaar in een kring op hun meditatiekussens. De wekelijk-

se yogales van Amanda is vaste prik voor mij en ik voel me al snel op mijn gemak. Vandaag staat 

er een heel bijzondere workshop op het programma van een goeroe uit India: Guruji Soham. 

Yoga-leerlingen in de ban van indiase goeroe 
na gastles bij Zen Company in almere poort

Guruji Soham en Amanda de Bruin in Almere Poort
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lichaam en geest in balans te brengen en 
te houden. Dit gebeurt met gebruikma-
king van de inzichten rond de werking 
van de drie ‘dosja’s’ – typeringen: vata, 
pitta en kapha: wind, vuur en water. 
Naar aanleiding van omschrijvingen is 
het niet moeilijk om in te schatten on-
der welk type je valt, dit zal meestal een 
combinatie van twee types zijn. 

tenen knakken
Guruji legt uit dat je zenuwuiteinden – je 
voeten, je handen en je haren van groot 
belang zijn en dat wanneer hij iemand 
behandelt, het er best hard aan toe kan 
gaan. Hij demonstreert dit door mij hard 
aan de tenen te trekken tot het knakt. We 
drinken een verse detox-sap, een lekkere 
smoothie van wortel, koriander, appel en 
munt. Dit kun je makkelijk thuis namaken.

neus en keel flossen
We zijn bij de panchakarma-methode 
beland, een oude, diepreinigende metho-
de, een soort van detox dus. Sla de rest 
van deze alinea over als je snel onpasse-
lijk wordt! Guruji vertelt hoe je jezelf het 
beste wekelijks via alle uitgangen in je 
lijf kunt reinigen: je neus met zout wa-
ter, je oren met natuurlijke olie, je mond 
door ‘oil pulling’ – het heen en weer be-
wegen van natuurolie in je mond. Maar 
ook het flossen van neus en keel en het 
doorslikken en weer uittrekken van een 
lange, smalle strook verband. Wie nu 

nog niet misselijk is, kan door naar de 
onderste uitgang: het ontgiften van de 
endeldarm door koffie met een klysma in 
te brengen. Gelukkig houden we het wat 
dit betreft vandaag bij theorie.

Ontbijt als een koning
Het is belangrijk om je leefgewoonten 
aan te passen. Eet met regelmaat, eet 
verse producten, het liefst warm. Ontbijt 
als een koning, lunch als een prins en 
dineer als een bedelaar. Eet niets meer 
na half zeven ’s avonds, behalve een 
banaan voor het slapen gaan. Deze ba-
naan zorgt voor een goede slaap en, in 
combinatie met een glas citroenwater bij 
het opstaan, een uitstekende stoelgang. 
Meditatie en yoga zou je eigenlijk niet 
slechts eens per week in de les moeten 
beoefenen, maar ook elke dag thuis. Eén 
van Guruji’s uitspraken: als je tijd hebt 
voor Facebook, heb je ook tijd voor yoga.

Zwart zout
We hebben er trek van gekregen en gu-
ruji laat ons zien hoe je makkelijk een 
gezonde en lekkere snack klaarmaakt: 
je snijdt een rijpe avocado doormidden, 
besprenkelt deze met citroensap, doet er 
wat koriander bij en strooit er zwart zout 
over. Deze lepelen we leeg, het smaakt 
goed, gelukkig is er voldoende voor een 
tweede ronde. Ik proef een snufje zwart 
zout en merk op dat het niet zwart van 
kleur is, maar wel een bijsmaak heeft 

van rotte eieren. Het doet me meteen aan 
de gezonde, maar stinkende zwavelbron-
nen bij de Dode Zee denken. 

eet de regenboog
Guriji laat met de beamer een afbeelding 
zien van groepen groenten en fruit, in-
gedeeld op kleur en waar deze allemaal 
goed voor zijn. Heb je last van een kwaal 
of weet je dat je ergens vatbaar voor 
bent, dan kun je daar rekening mee hou-
den. Over het algemeen is het goed om 
groenten en fruit in alle kleuren van de 
regenboog te eten, dan weet je zeker dat 
je goed zit!

Zon en maan
De yoga-matten worden uitgerold, we 
gaan nu anderhalf uur yoga doen. Er 
bestaan verschillende takken van yoga. 
Guruji geeft ‘hatha’-yoga. Het woord 
hatha is samengesteld uit ‘ha’ en ‘tha’ – 
‘zon’ en ‘maan’ in het Sanskriet. Het ver-
wijst naar het evenwicht tussen dag en 
nacht, mannelijk en vrouwelijk, positief 
en negatief, yin en yang, koud en warm 
en alle andere tegengestelde begrippen. 
Hatha-yoga is gebaseerd op een samen-
hang van lichaamshoudingen, ‘asana’s’, 
en ademhalingstechnieken, ‘pranayama’. 
Het kan gezien worden als een stre-
ven naar evenwicht tussen de beide li-
chaams- en hersenhelften.

Zoemende bij
We beginnen met ‘pranayama’, adem-
halingstechnieken die we kennen uit 
Amanda’s lessen. Er is er één waarbij je 
door het ene neusgat inademt en door 
het andere uit, hierbij gebruik je je duim 
en ringvinger. Ook doen we de ‘bhramari 
pranayama’, de ‘humming bee’, waarbij 
je de vingers van beide handen op je 
gezicht plaatst en zoemt als een bij. Als 
je je gestressed, boos of bang voelt, kun 
je zelf deze oefening toepassen. En we 
doen de reinigende ‘kapalabhati’-adem 
in verschillende posities. Hierbij stoot 
je kort en krachtig adem uit via de neus 
door je buikspieren samen te trekken.

Zonnegroet als warming-up
We doen een uitgebreide warming-up 
door het steeds herhalen van de ‘surya 
namaskar’, oftwel de ‘zonnegroet’ – een 
reeks van twaalf yoga-houdingen die 
elkaar heel snel opvolgen, waarbij Gu-
ruji mooi de namen in het Sanskriet zegt 
en vertelt wanneer je in en uit moet 

Guruji Soham maakt tijdens de workshop bij Zen Company het avondeten gereed



16 I POORTNIEUWS

ademen. Vervolgens gaan we liggen met 
onze benen in een hoek van 90 graden 
omhoog, twintig tellen lang, daarna 60 
graden en daarna 30 graden. Dit is best 
moeilijk vol te houden, het is een goede 
buikspieroefening. Kan yoga helpen bij 
het verkrijgen van een sixpack? Ja!

Zittende twist
We doen verschillende houdingen, ge-
lukkig bewaart Guruji de moeilijke voor 
de training voor de yoga-instructeurs. 
Eerst doen we de liggende houdingen, 
dan de zittende en vervolgens de staan-
de. Ik herken de heldenhouding en de 
zittende twist, waarbij je zo ver mogelijk 
om moet kijken. Er is ook een houding 
die je met zijn tweeën moet doen, met de 
ruggen tegen elkaar, de één bukt lang-
zaam steeds verder voorover en de an-
der ligt er achterover bovenop, een soort 
van brug dus. Uiteraard eindigen we met 
ontspanning, in de ‘savasana’, een een-
voudige houding liggend op de rug. Hier 
ben ik goed in, ik val bijna in slaap.

Hand-yoga
We gaan weer in lotushouding zitten – 
of in de halve – en Guruji vraagt ons 
hoe wij onze handen houden als we me-
diteren. We weten dat je je handen open 
legt, om te ontvangen, maar daarnaast 
is het gebruikelijk om de wijsvinger of 
de ringvinger en de duim elkaar te la-
ten raken. Guruji legt uit dat elk van de 
vijf vingers zijn eigen betekenis heeft en 
laat ons simpele hand-yoga-oefeningen 
zien. De gebaren heten ‘mudra’s’. De vijf 
vingers staan voor de vijf elementen uit 
de natuur: de duim staat voor vuur, de 
wijsvinger voor wind, de middelvinger 
voor ruimte, de ringvinger voor land 
en de pink voor water. We zingen ook 
enkele ‘mantra’s’, de bekendste is ‘ohm’, 
men zegt dat uit deze klank het hele uni-
versum is ontstaan. Dan is er ‘shanti’, dat 
‘innerlijke vrede’ betekent.

virtuele cola
Op een gegeven moment merkt Guruji op 
dat de aandacht van de groep verslapt 
en vraagt hij of we soms trek hebben in 
cola. We drinken een virtueel blikje prik-
limonade, door van één hand een vuist 
te maken met de duim als dop, deze te 
openen met een sisgeluid en klokkend te 
drinken. Ook een grap als deze brengt je 
weer terug bij de les en het laat zien dat je 
behoefte aan cafeïne slechts psychisch is.

Na de yoga is het tijd voor de warme 
maaltijd. Die eten we gezellig op de 
grond. Er is een pittige, Indiase rode 
linzensoep, ‘mulligatawny’, en basmati-
rijst met... Turkse yoghurt en druiven. De 
druiven kunnen ook worden vervangen 
door granaatappel-pitjes. Verrassend!

Geloof in je eigen kracht
Guruji vraagt ons om dingen waar we 
vanaf willen, wat dan ook, op een pa-
piertje op te schrijven. De opgevouwen 
papiertjes verbrandt hij op een schaaltje 
volgens een ritueel. Hij vertelt er wel bij 
dat je er zelf ook aan moet werken om 
je wensen uit te laten komen. Als je in 
jezelf gelooft kun je meer dan je denkt. 
Hij geeft zichzelf als voorbeeld. Zes jaar 
geleden had hij geen cent op zak, gooide 
het roer om en ging reizen. Kijk eens 
waar hij nu gekomen is. Hij heeft in 25 
verschillende landen workshops gege-
ven. Wij zijn de vijftigste groep buiten 
India die les van hem krijgt, meldt hij de 
volgende dag op Facebook. Geloof in je 
eigen kracht, zonder ijdel te worden. 

vriendelijk lachen
Guruji bindt ons elk een draad met de 
kleuren rood, geel en groen om de rech-
terpols, zegent iedereen daarbij persoon-
lijk en geeft ons een witte stip op het 
voorhoofd. Het polsdraadje heet ‘kalava’, 
dat ‘boven alles’ betekent. Het symboli-
seert de zegeningen aan de drager. Van 
de stip midden op het voorhoofd, de 
‘bindu’, zegt men dat deze energie geeft, 
de concentratie bevordert en het ‘derde 
oog’ beschermt. Guruji lacht iedereen 
vriendelijk toe en zal daardoor sowieso 
niet gauw boze blikken ontvangen. Hij 
drukt ons op het hart om tenminste één 
van de vele tips uit zijn workshop toe te 
gaan passen in ons leven. Tot slot ont-
vangen we nog een certificaat aangaan-
de onze deelname aan de workshop.

efficiëntie
De workshop is strikt op tijd afgelopen. 
Guruji is ontspannen maar leeft wel vol-
gens de klok, daarmee laat hij zien dat 
zijn levenswijze voor hem werkt. Je kunt 
onthaasten zonder aan efficiëntie in te 
boeten, waarschijnlijk win je er uiteinde-
lijk zelfs tijd mee. Guruji Soham belooft 
dat hij oktober dit jaar terugkomt naar 
Zen Company. Tot die tijd zijn we wel 
druk met ons huiswerk!

redactie n

De zon en onze huid

In deze tijd van het 
jaar laat de zon zich 
veel zien en kunnen 
wij ons heerlijk wen-
telen onder haar war-
me stralen. Een bruine 
huid zorgt voor een 

gezonde en hippe uitstraling. 
Maar wat gebeurt er met je huid als 

deze veel zonuren maakt? Naarmate we 
ouder worden, wordt onze huid steeds 
droger, slapper en gerimpelder. Door de 
zon wordt dit extra gestimuleerd.                                                                              

Het enorme assortiment aan zonne-
brandcrèmes kan de gevolgen van ul-
traviolette straling op de huid beperken 
en ertoe bijdragen dat deze langer jong 
blijft. Mijn advies is dan ook om elke dag 
een factor te gebruiken. 

Ik zie steeds meer vrouwen in de sa-
lon met pigmentvlekken. Deze kunnen 
ineens opkomen door slechte bescher-
ming. Dit kan ook van jaren terug zijn. 
Je lichaam onthoudt dit. Daarbij spelen 
hormonale wisselingen door bijvoor-
beeld pilgebruik of een zwangerschap 
ook een belangrijke rol. Maar ook voe-
ding heeft invloed op je hormoonhuis-
houding, dus op je huid. 

Kortom, de toestand van je huid wordt 
beïnvloed door een combinatie van dit 
alles, waarbij de zon de grootste boos-
doener is. Moeten we dan maar in de 
kelder gaan zitten? Nee! Gelukkig heeft 
de zon ook positieve eigenschappen. 
Door de zon maken we vitamine D aan, 
een onmisbare vitamine die zorgt voor 
stevige botten en tanden en een belang-
rijke rol speelt bij het immuunsysteem.

Er zijn middelen die je huid van bin-
nenuit beschermen, zoals lycopeen. Je 
kunt er eenvoudig voor zorgen dat je 
dit binnen krijgt, door tomaten te eten. 
En als je die bakt – met schil – in olijfolie 
komt er veel meer lycopeen vrij. Voeg 
verse basilicum toe en serveer het met 
bruschetta of vers stokbrood. Pure ver-
wennerij en een weldaad voor je huid! 
Het alternatief is rode grapefruit, guave-
sap of watermeloen. 

Tegenwoordig zijn er allerlei alterna-
tieven om bruin te worden zonder al te 
veel schade toe te brengen aan de huid: 
spraytanning of zelfbruinende crèmes. 

Ik zou zeggen: geniet van de zon, 
maar met mate en goed beschermd! 

Amanda de Bruin, Zen Company n

I n  B A l A n S  I n  P O O R T
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Hoe bescherm je je gebit 
tegen zuuraanvallen?

Eten en drinken vormen een 

belangrijk onderdeel van ons 

dagelijks leven. Je kunt je niet 

voorstellen hoe je het zonder 

zou moeten doen. We heb-

ben eten en drinken nodig om 

te blijven leven – om bouw-

stoffen en vitaminen binnen 

te krijgen, zodat we energie 

hebben om de dag door te 

komen. De eerste plek waar 

voedsel ons lichaam binnen-

komt, is de mond. 

spruitjes
Het is een combinatie van hersenen en 
mond die bepaalt wat we eten en voor 
welke smaken wij een voorkeur hebben. 
Is iets lekker, dan gaat het gemakkelijk 
naar binnen. Vinden we iets minder lek-
ker, dan eten wij dat liever niet of met te-
genzin – neem bijvoorbeeld spruitjes of 
witlof. Een specifieke, wat bittere smaak 
die zelfs niet alle volwassenen weten te 
waarderen. Kinderen hebben vaak een 
voorkeur voor zoete smaken. Dit stamt 
uit de oertijd: zoet was veilig, bitter of 
zuur kon giftig zijn.

beschermlaag
Bijna al ons eten en drinken is zuur of 
bevat zoete bestanddelen, die door bac-

teriën omgezet worden tot zuur. Op onze 
tanden en kiezen zit een beschermende 
laag: het glazuur. Het zuur uit de voe-
ding kan ons glazuur aantasten en moet 
door ons speeksel geneutraliseerd wor-
den. Het speeksel moet hiervoor genoeg 
tijd krijgen. Dit is de reden waarom het 
aantal eet- en drinkmomenten voor het 
gebit zo belangrijk is. Hoe vaker je iets 
eet of drinkt, hoe minder tijd het speek-
sel beschikbaar heeft om de zuuraanval 
te stoppen. Hierdoor ontstaan gaatjes of-
tewel cariës. 

eet- en drinkmomenten
Niet meer dan zeven eet- en drinkmo-
menten op een dag is een richtlijn waar 
wij als tandartsen steeds meer op aan-
dringen. Hierdoor krijgt het gebit tussen-
door voldoende tijd om te herstellen van 
de zuuraanvallen op het glazuur. 

Een simpele methode om dit vol te 
houden is de volgende: 
• Drie hoofdmaaltijden per dag (ontbijt, 
lunch en avondeten) hebben wij allemaal 
nodig. Als je tijdens deze maaltijden ge-
noeg eet, heb je tussendoor minder trek.
• Eet maximaal vier keer per dag een 
tussendoortje. Gebruik hierbij het liefst 
zo min mogelijk producten die suiker be-
vatten. Eet liever fruit en (rauwe) groente 
in plaats van snoep of koekjes.

• Alles wat je eet en/of drinkt geldt als 
een zuurmoment. Neem dus liever een bo-
terham, drinken en fruit in één keer dan 
verspreid over bijvoorbeeld de middag. 

nog meer tips
Enkele tips met betrekking tot voeding:
• Voedsel dat je moet kauwen zorgt voor 
meer speekselvorming en daarmee be-
perk je schadelijke invloeden op je gebit.
• Drink veel water of melk tijdens en na 
het eten. Hierdoor kan het glazuur mak-
kelijker herstellen.
• Probeer twee uur tussen de eet- en 
drinkmomenten aan te houden (dit is de 
herstelperiode van het tandglazuur).
• Gebruik tandpasta met fluor, om het 
tandglazuur sterker te maken tegen zuur 
uit de voeding. Poets hiermee minimaal 
twee keer per dag.
• Kaas heeft van alle voeding het meest 
positieve effect op het tandglazuur. 

Conclusie
Probeer dus het maximaal aantal zuur-
momenten op een dag te houden op ze-
ven. Kom je daar boven, dan kun je meer 
schade aan je gebit veroorzaken dan je 
met poetsen, flossen en stokeren op een 
dag weer goed kunt maken. 

Tandarts Panday, Tandzorg op Maat n
Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier
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B O U W E n

27 juni planpresentatie
Homeruskwartier Centrum 

Ontstaan steden doorgaans vanuit een kern met een dichte 

structuur, in Homeruskwartier is het precies andersom! De 

buitenste ringen van de wijk zijn grotendeels bebouwd, maar 

het centrum van de wijk is nog een open veld. Ondernemende 

mensen met een voorkeur voor een stedelijke woonomgeving 

zijn uitgenodigd om hun creatieve woonideeën te realiseren en 

hiermee het Homeruskwartier compleet te maken. Het wordt 

een gezellig hart met ruimte voor bedrijvigheid en eigen in-

breng, wat wonen in deze wijk bijzonder en uniek zal maken. 

Ondernemende zelfbouwers
Wie is die ‘nieuwe stedeling’ die hier 
samen met anderen een origineel en 
authentiek woon-werkgebied gaat rea-
liseren? Iedereen die creatief en onderne-
mend is en een stedelijke woonomgeving 
in Almere zoekt. Dit kunnen families zijn, 
maar zeker ook één- en tweepersoons 
huishoudens. Wist je dat Almere bijna 
32 procent éénpersoons huishoudens 
kent? Toch wordt de woningvoorraad nog 
steeds gedomineerd door het klassieke 
eengezinshuis. Met het unieke ‘binnen-
stadje’ van Homeruskwartier Centrum wil 
de gemeente juist mogelijkheden schep-
pen voor de kleinere huishoudens.

bouwmogelijkheden
De bouwmogelijkheden zijn enorm di-
vers. De kleinste kavel is 48m2, de groot-
ste 200m2. Het aantal bouwlagen vari-
eert van één tot vijf. De smalste woning 
is 4,80 meter breed, de breedste 7,20, 
of zelfs breder door samenvoeging van 
kavels. Je kunt kiezen voor een grote of 
kleine tuin, of geen tuin, voor een bal-
kon of een dakterras. Werken aan huis 
is altijd mogelijk. Maar wil je meer, dan 
kun je een zogenaamde kavel ‘ikbouw-
mijnonderneming’ kopen. Tegenover de 
Homerusmarkt zijn bovendien vijf ka-
vels met het speciale paspoort  ‘ikbouw-
mijnwinkel’ beschikbaar.

straatwand
Omdat je je huis aaneengesloten aan 
dat van je buren plaatst, bouw je sa-
men een straatwand. Eigenlijk volgens 
het oude principe van de ontwikkeling 
van steden. Een royale zone van 2,70 
meter – soms 1,40 meter –  is bedacht 
aan de voorzijde van de woningen voor 
balkons, erkers of kleine voortuintjes. 
Wat ontstaat zijn geen brede straten met 
ellenlange parkeerstroken, maar klein-
schalige, autoluwe open ruimtes. Om dit 
beeld te versterken wordt de bouw van 
entreetrappen, bordessen, bijzondere ge-
veltuinen aangemoedigd. 

appartementengebouwen
Behalve de 64 zelfbouwkavels voor wo-
nen, werken en enkele winkels is er een 
doorstart van eerder ontworpen appar-
tementenblokken. Momenteeel worden 
de mogelijkheden onderzocht voor De 
Bouwkit, ’t Kristal, De Pakhuysen en 
Little Amsterdam. Daarnaast zijn er nog 
twee bouwpercelen beschikbaar voor ap-
partementengebouwen. Het aantal wo-
ningen in deze gebouwen varieert van 
zo’n twaalf tot twintig. Hoewel deze niet 
meer dan zes à zeven woonlagen zullen 
tellen, zijn dit de hoogte-accenten van 
de wijk. Ze versterken de stedelijke uit-
straling van het centrum. De voorgeno-
men ontwikkeling van Homerus Gardens 
met negen woonlagen aan de noordzijde 
van het Homeruspark, met balkons op 
het zuiden, is hierop een belangrijke 
aanvulling.

meer info? 

Kom op 27 juni naar 

de planpresentatie bij 

het Gebiedskantoor in 

de Homerusmarkt

en kijk op de site:

poort.almere.nl
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Openbare ruimte
De openbare ruimte tussen de bouwblok-
ken is vooral voetgangersgebied. Auto›s 
rijden om het centrumgebied heen. Wel 
is het gebied toegankelijk voor bestem-
mingsverkeer, leveranciers en hulpdien-
sten. De bestrating loopt als bij een erf 
van gevel tot gevel. Op dit erf kunnen 
kinderen spelen en bewoners zitplekken 
en buurttuintjes maken. Daarbij is nog 
volop ruimte voor ideeën van de nieuwe 
bewoners. Op het centrale plein voor de 
Homerusmarkt is de bus te gast en rijdt 
niet harder dan 30 km per uur.

Gespreid bedje
Was het zes jaar geleden voor de eerste 
bewoners van het Homeruskwartier best 
nog pionieren, als eerste zelfbouwers te 
midden van een grote zandvlakte, in-
middels is de wijk een gespreid bedje. Er 
is een complete infrastructuur van we-
gen, een busbaan en op een steenworp 
afstand een treinstation. Kinderen kun-
nen naar de basis- en middelbare school, 
naar opvang, naar activiteiten, genieten 
van diverse sport- en spelmogelijkheden 
in de buurt. Almere Poort heeft zelfs een 
zwembad, dat heel binnenkort wordt 
opgeleverd. Je dagelijkse boodschap-
pen doen, een terrasje pakken, wandelen 
door het Homeruspark, het kan allemaal! 
Veel ondernemers namen het voortouw 
en startten een winkel, een afhaalrestau-
rant, een kapsalon, een artsenpraktijk of 
een administratiekantoor. Nu kun je daar 
de vruchten van plukken. 

nog meer bedrijvigheid
De gezellige overdekte Homerusmarkt, die 
in het nog te bebouwen gebied ligt, draait 
al op volle toeren. Voor verse nootjes, 
kaas, vis, vlees, groente en fruit kun je hier 
terecht, maar ook voor een bakje koffie, 
een Italiaans ijsje, een maaltijd, een krant, 
een massage, handwerkmaterialen of een 
feest. De mogelijkheid van een middelgro-
te supermarkt voor het Homeruskwartier 
is momenteel in onderzoek. Tot dusver 
kun je gebruik maken van  de Albert Heijn 
in het Europakwartier. En medio 2016 
wordt het duurzame wijkwinkelcentrum 
in het Colum buskwartier opgeleverd met 
daarin een supermarkt.

redactie n

werkmaquette

Wie is jouw Prachtige Poortenaar?

Almere Poort is een jong stadsdeel, 
een gebied waar nog veel mensen be-
zig zijn met hun nieuwe huis en het 
ontdekken van hun nieuwe leefom-
geving. Maar er zijn ook mensen die 
zich daarnaast inzetten voor het hele 
stadsdeel en haar bewoners. Die sa-
men zorgen voor een invulling van het 
Cascadepark. Die samen activiteiten 
organiseren, zoals een lichtjesoptocht 
of een midzomerfeest. Mensen die er 
zelf voor kiezen om iets voor een an-
der of het hele stadsdeel te betekenen. 

Deze mensen verdienen het om in het 
zonnetje gezet te worden om hiermee 
te laten weten dat we ontzettend blij 
zijn met al hun inzet! Nomineer jouw 
‘Prachtige Poortenaar’ en vertel waar-
om hij of zij deze titel waard is. Mail 
je nominatie tot uiterlijk 1 augustus 
naar Diana Stobbe (gebiedssecretaris 
Poort): dstobbe@almere.nl 

Frits Huis, contactwethouder van Alme-
re Poort, zal vervolgens een keus maken 
uit de verschillende nominaties. Over 
de bekendmaking van de ‘Prachtige 
Poortenaar 2015’ wordt later bericht.
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S P O R T

Op 10 en 14 juni speelt Richard 

in het Arubaanse team kwali-

ficatiewedstrijden tegen Bar-

bados – de tweede voorronde 

voor het WK 2018.

De 31-jarige Richard Lynch verhuisde 
twee jaar terug met zijn gezin vanuit 
Diemen naar een eengezinswoning in 
Almere Poort. Richard werkt in Diemen 
als senior administratief medewerker bij 
een payroll-bedrijf. Zijn passie is voetbal.
Sinds zijn zesde voetbalt hij, het afgelo-
pen seizoen bij de Beursbengels en straks 
bij WV-HEDW – opgericht in 1908 – in 
Amsterdam. Zijn jongensdroom om prof-
voetballer te worden, had hij al ver ach-
ter zich gelaten. Tot hij eind februari dit 
jaar op een Amsterdamse voetbalwebsite 
las dat de Arubaanse voetbalbond spelers 
voor het Arubaanse team zocht. 

Richard: “De voorwaarden waren dat 
één van je ouders uit Aruba komt – mijn 
beide ouders zijn daar geboren – en dat 
je voetbalt in de hoofdklasse of eerste 
klasse. Ik heb altijd op dat niveau ge-

speeld. Begin mei was de selectiewed-
strijd tegen Jong ADO Den Haag. Het 
was geweldig, we speelden in Arubaans 
tenue en het publiek was zo trots. Ons 
team bestond uit jongens die op hoog 
amateurniveau spelen hier in Nederland. 
We waren compleet nieuw voor elkaar 
maar desondanks wonnen we met 0-3. 

De aanwezige teammanagers waren erg 
tevreden over deze prestatie, persoonlijk 
speelde ik ook een goede wedstrijd op de 
rechtsbackpositie. Na een paar spannen-
de weken afwachten kreeg ik bericht: ik 
was geselecteerd. Mijn hart sloeg over! 

Ik ben in Nederland geboren, was voor 
het laatst op familiebezoek in Aruba 
toen ik zes was en ik spreek nauwelijks 
Papiaments. En nu vlieg ik voor twee 
weken naar Aruba om twee kwalificatie-
wedstrijden voor het WK te spelen! Als je 
eenmaal voor een land bent uitgekomen 
bij een interland-wedstrijd, kun je daar-
na niet meer voor een ander land uit-
komen. Maar op mijn leeftijd zal ik niet 
meer voor het Nederlandse elftal worden 
geselecteerd. Daarom is er bewust naar 
goede spelers van mijn leeftijd gezocht. 

We spelen tegen Barbados – op 10 juni 
een thuiswedstrijd in het Trinidad Sta-
dion in Oranjestad, Aruba, en op 14 juni 
in Barbados. Als we Barbados uitschake-
len, spelen we nog een tweeluik. Mochten 
we die ook winnen, dan komen we in een 
poule met landen als Mexico. Het zou al 
een wereldprestatie zijn als we deze fase 
weten te bereiken. Ik heb er erg veel zin 
in en ik hoop dat ik minuten mag maken. 
Ik ga genieten van elk moment! 

Aruba staat op plaats 124 op de we-
reldranglijst van de FIFA. Op Aruba moet 
er nog flink aan de weg getimmerd wor-
den wat betreft het niveau van betaald 
voetbal. Maar het begint nu meer te le-
ven”. PoortNieuws wenst Richard en zijn 
team heel veel succes!!

redactie n

poortbewoner richard lynch 
geselecteerd voor nationaal 
voetbalelftal van aruba

Richard (links) in Arubaans tenue tijdens selectiewedstrijd tegen Jong Ado Den Haag

Voetballen bij een kleine, gezellige club 
in een prachtige omgeving?

Dat kan bij SC Muiderberg!
Nog geen 15 min. rijden - www.scmuiderberg.nl
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A l M E E R D E R S T R A n D

strandbad Duin uitgebreid met beachsportveld!

parels rijgen in poort -- fietskaart 

verbindt bijzondere locaties

Wat hebben Marina Muider-

zand, het TheeKafé, zelfbouw, 

Pampushout en Vis à Vis met 

elkaar te maken? Op het eer-

ste gezicht niet veel, maar toch 

zijn het de parels van Poort. 

Zo kijkt Lisan Kox, bedrijfsleider van 
Marina Muiderzand, er in elk geval naar. 
En naar de nieuwe fietskaart ‘Struinen in 
Duin en Poort’. “We zitten met z’n allen 
in zo’n mooi gebied, waar van alles ge-
beurt. Dat wil je iedereen wel laten zien. 
We hebben begin dit jaar met elkaar be-
sloten een mooie kaart uit te brengen. 
Gratis af te halen op vele punten in 
Poort. Er wordt niet alleen gefietst – ik 
hoorde ook al dat mensen de uitgezette 
route gebruiken om te hardlopen. Het is 
een ontdekkingstocht door Poort. Grap-
pig toch?’’

Er gaat veel meer gebeuren deze zo-
mer bij Marina Muiderzand. “We hebben 
grote strandstoelen laten maken van oud 
steigerhout. Die hebben we bij ons ha-
vengebouw neergezet en die willen we 
her en der in Poort neerzetten als iconen 
van de nieuwe route. En om de link te 
leggen dat we in Poort een unieke plek 

Strandbad DUIN is sinds kort uitgebreid 
met een beachsportveld. Dit is een veld 
van 30 x 40 meter met superschoon 
speelzand. Het is goedgekeurd voor EK’s 
en WK’s. Volleybalvereniging Allvo 
maakt hiervan al dankbaar gebruik 
voor trainingen en wedstrijden van de 
beachvolleybalteams. Ook van veel an-
dere teamsporten bestaat een beach-ver-
sie – hockey, tennis, voetbal en rugby. 
Iedereen is welkom om van deze unieke 
locatie op ons eigen strand in Almere 
Poort gebruik te maken. De zomer kan 
niet meer stuk! n

hebben, zo vlak bij het Almeerderstrand”.
Die plek wil Marina Muiderzand ook 

graag delen met anderen. Het Strandbad 
Duin is daar een voorbeeld van. “Strand-
bad Duin, het leukste stadsstrand van 
Nederland. Gewoon in Almere. Heerlijk 
genieten van het zonnetje, aan het water. 
Een mooie omgeving om bij te komen, 
lekker te liggen of op de houten vlonders 
over het water te turen vanaf de hoger 
gelegen punten. De kinderen vermaken 
zich in of boven de ondiepe waterplas 
met het trekpontje. Strandbad Duin ligt 
op loopafstand van Marina Muiderzand”.

Kinderactiviteiten strandbad
Komende zomer wordt het extra leuk om 
Marina Muiderzand en Strandbad Duin 
te bezoeken. Op zaterdag zijn er op het 
plein of bij het strandbad van 14.00 tot 
17.00 uur leuke activiteiten voor kinde-
ren. “We beginnen zaterdag 11 juli met 
het maken van vliegers tijdens het eve-
nement Gestrand. Elke twee weken is er 
bij ons iets te doen en de andere weken is 
dat in onze zusterhaven in Naarden. De 
data liggen vast, wat we gaan doen we-
ten we binnenkort. Houd onze site goed 
in de gaten. Het wordt erg leuk. Ik kijk al 
uit naar de zomer!’’

redactie n

www.marinamuiderzand.nl

PROGRAMMA KINDERACTIVITEITEN

zaterdag 4 juli, Naarden 

(Watersportdag)

zaterdag 11 juli · Almere (Gestrand)

zaterdag  18 juli · Naarden

zaterdag 25 juli · Almere

zaterdag  1 augustus · Naarden

donderdag 6 augustus · Almere

zaterdag 8 augustus · Naarden

donderdag 13 augustus · Almere

zaterdag 15 augustus · Naarden

zaterdag 29 augustus · Almere
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Doewoensdagen
in de Pampushout!
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! Na school of in de zomervakantie kun 
je op woensdagmiddag terecht in de 
Pampushout. 

1e woensdag: Kids op expeditie
(afsluitend muziektheater)
2e woensdag: Sprokkelen en knutselen
(met natuurmaterialen)
3e woensdag: Op pad met...
(afsluitend muziektheater)
4e woensdag: Sprokkelen en knutselen
(met natuurmaterialen)

Woensdag 29 juli: Sprokkelen en knutselen
(met natuurmaterialen)
 
Je bent welkom in de maanden
juni, juli, augustus en september!
 
Locatie: Kastanjehof
(langs Van Wagtendonkpad)
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Kosten: € 3,00 per kind
 
Kom je met je klas of BSO?
Meld je even van te voren aan!
 
Aanmelden en meer info:
pampushout@fl evolandschap.nl
www.fl evolandschap.nl/pampushoutwww.fl evolandschap.nl/pampushout

juni, juli, augustus en september!

(langs Van Wagtendonkpad)

Kom je met je klas of BSO?
Meld je even van te voren aan!

Wandelen en fietsen in de pampushout

Zin in een lekkere wandeling? Met de hond op pad? Op de 

fiets? Dat kan zeker in de Pampushout! Nu alles weer lekker 

groen is, is het bos van Het Flevo-landschap een bezoekje meer 

dan waard. Het bos is makkelijk op eigen houtje te verkennen, 

maar een wandeling is ook heel fijn over de Gele Palen route.

Er zijn nu genoeg geluiden van vogels 
te horen: let eens op het geluid van de 
koekoek. De vogel roept als het ware zijn 
eigen naam. De koekoek is, na een ver-
blijf in Afrika, terug in de Pampushout. 
Behalve zijn roep is de koekoek ook be-
kend om het feit dat het vrouwtje haar 
eieren in nesten van andere vogelsoorten 
legt en de jongen door die andere soort 
laat verzorgen.

bezoek de boskantine
Maak een praatje bij de Boskantine, 
voor informatie en routes. Het kan elke 
woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Tot 
eind september zijn kinderen en volwas-
senen, die houden van knutselen met 
natuurmaterialen, op expeditie willen 
in het bos, muziek maken en bijzondere 
plekken in de buurt van Almere Poort 
willen ontdekken, van harte welkom. De 
activiteiten beginnen rond 14.00 en du-
ren tot 16.30 uur. De kosten bedragen 
m 3,00 per deelnemer. Er is ook een doe-

kaart beschikbaar voor m 5,00, zodat je 
naast deelnemen ook nog iets kunt eten 
en drinken.

Flevo piraten route
Een wandeling van ongeveer een half 
uur tot drie kwartier op woensdagmid-
dag door het bos voor kinderen. Op ver-
schillende punten in het bos kun je een 
vraag beantwoorden en kom je meer te 
weten over het leven van Flevopiraat 
Bob. Heel lang geleden heeft hij hier ge-
varen, zijn scheepswrak ligt in de buurt. 
Weet jij de schat te vinden? Je krijgt na 
afloop een leuke verrassing en je mag je 
eigen piratentosti maken. Ook leuk voor 
een kinderfeestje! De kosten voor dit bij-
zondere kinderfeestje bedragen m 5,00 
per kind. Aanmelden via pampushout@
flevolandschap.nl.

stadsbos de pampushout
De Pampushout is het meest bezochte 
stadsbos  in het zuidwesten van Almere, 

bij Almere Poort, Literatuurwijk, Mu-
ziekwijk, Kruidenwijk en de Noorder-
plassen. Het bos is ruim 30 jaar geleden 
ingeplant en wordt gekenmerkt door een 
bonte afwisseling van bosvakken, lanen, 
open plekken, akkers, weiden en wa-
terpartijen. Ook zijn hier verschillende 
dieren te vinden zoals reeën, konijnen, 
vossen en diverse zang- en roofvogels. 
Diverse bomen laten hun vruchten val-
len, waar dieren of mensen weer gebruik 
van maken.

Het Flevo-landschap n

www.flevolandschap.nl/pampushout
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O n S  C A S C A D E P A R K

Het was een geweldige lente in het Cascadepark met zijn steeds 

groeiende aantal tradities en met omwonenden en instellingen 

die deze tot een succes maken. Het begon al in maart met Boom-

feestdag: scholen adopteerden bomen in het park. Bewoners 

werkten in de rozentuin en het labyrint en maakten het park 

schoon. Kinderen genoten van het paaseieren zoeken en de voet-

baldag op de Playground. Nu is het weer tijd voor de festivals!

Tegen de sombere weersvoorspelling in 
viel er geen spatje regen en liet de zon 
zich veel zien. Met een winterjas tegen 
de frisse wind was Koningsdag 2015 een 
perfecte dag. Het was al de vierde keer dat 
er een kleedjesmarkt in het Cascadepark 
werd gehouden. Kinderen die voor een 
prikje hun oude speelgoed, boeken, dvd’s 
en kleding verkopen maken traditioneel 

de hoofdzaak uit. Een enkeling pro-
beerde het met blikgooien of Polaroid-
foto’s, schilderijtjes, cakejes of limonade 
verkopen. Diverse organisaties uit Poort 
boden kosteloos leuke activiteiten aan. 
Het aanbod wordt elk jaar gevarieerder! 
Leerlingen van United Dance Almere lie-
ten verschillende dansstijlen zien. Kin-
deropvang Kids Stories zorgde voor een 
leuk springkussen en heerlijke suikerspin-
nen. De Flevomuziekschool bracht twee 
jonge DJ’s die na enkele maanden les een 
heuse dance-party kunnen leiden. Er kon 
dit jaar een ritje gemaakt worden op de 

shetlanders van Kinder Centrum Almere 
én op de speelgoedpaarden van Mijn 
Manege Feestje. Mira Ticheler verzorgde 
samen met De Schone Poort bij de Bij-
belvertelbus een workshop waarbij kin-
deren een houten kroon konden beschil-
deren om deze vervolgens op te hangen 
aan de Wenspoort. Ons Cascadepark zelf 
verkocht heerlijke biologische sappen, ter 
plekke vers gemaakt – gesponsord door 
de Hofwebwinkel. En ‘hutspot’ als doe-
het-zelf kweeksetje. De opbrengst hiervan 
ging naar de ‘Cascadepot’ voor nog meer 
leuke activiteiten in het park. n

 Koningsdag: vierde 

jaar kleedjesmarkt in 

het Cascadepark

www.cascadepark.nl
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Zondag 31 mei was het de Dag van het 
Park en hoe kun je dat beter vieren dan 
met een picknick in het Cascadepark? De 
vereniging Buitenstad koos ons mooie park 
uit als locatie om de door hen ontwikkelde 
‘Parkenfolder van Almere’ te presenteren 
en het eerste exemplaar aan wethouder 
Frits Huis te overhandigen. Binnenkort 
ontvangen alle inwoners van Almere gra-
tis deze folder. Er was een buffet verzorgd 
door Inspiratie Inc. en live muziek door de 
Flevomuziekschool. Helaas was het geen 
picknickweer, maar stichting Stad & Na-
tuur bood een oplossing door het Klokhuis 
open te stellen. Landschapsontwerpers 
van het eerste uur vertelden over de eerste 
plannen voor het park, die in 2000-2001 al 
gemaakt werden. Hoe het park de groene 

Op de prachtige Pinksterzondag 24 mei 
bracht de Almeerse schaapskudde van 
300 schapen, waaronder zo’n 30 lam-
meren, een bezoek aan het Cascadepark. 
De schapen liepen in de ochtend van hun 
vaste verblijfplaats in Almere Haven via 
het Kromslootpark naar het Cascadepark, 
waar ze een middag en een nacht bleven 
grazen achter BSO De Hooiberg. Er was 
veel belangstelling. Buurtbewoners kwa-
men de schapen aaien en fotograferen. Ze 
konden knuffelen met Lola en Greet je. Ook 
stelden ze vragen aan de beide schaapher-
ders, die voor de gelegenheid samen wa-
ren gekomen: Odile Olfers en Marco Nell. 
Zondagmiddag was er van alles te doen 
rondom het thema schapen en wol. Tegen 
een kleine bijdrage – en vaak ook gratis – 
kon je schapen schilderen, je t-shirt pim-
pen met textielstiften en pompons, een 
armband maken van schapenwol, met een 
zeis maaien, schapenliedjes zingen bege-
leid door akoestische gitaar, luisteren naar 
een verhaal over een zwart schaap en kij-
ken hoe schapenwol gesponnen wordt met 
een spinnewiel. Ook werd er door kinde-
ren en volwassenen gezamenlijk een kleu-
rige sjaal gebreid, die werd aangeboden 
aan schaapherder Marco. Deze activitei-
ten werden verzorgd door Stad & Natuur, 
De Schone Poort en Ons Cascadepark. 

verbinding tussen de wijken moest worden 
en hoe leuk het is om dit nu in de praktijk 
te zien. Wethouder Frits Huis benadrukte 
dat bewoners invulling geven aan een park 
door er gebruik van te maken. Bewoner 
Geert Hein van der Neut vertelde over de 
ontwikkeling van het park door de bewo-
ners zelf. De boodschap: gebruik het park, 
geniet ervan, het is van ons allemaal!  n

Gemeente Almere steunde het initiatief 
vanuit het wijkbudget. De wol voor de 
armbandjes en het spinnewiel was gespon-
sord door de Wolunie. Toen schaapherder 
Marco zijn tentje opsloeg voor de nacht, 
besloot een aantal buurtbewoners spon-
taan om hem en de kudde te vergezellen. 
Er ontstond een bescheiden kampement, 
waar nog lang gekletst werd bij de vuur-
schaal. Bijzonder was natuurlijk het wak-
ker worden in het park, vlakbij de scha-
pen. Na een gezamenlijk ontbijt moesten 
we afscheid nemen van schaapherder en 
schapen. Volgend jaar weer!

redactie n

EVEnEMEnTEn
CasCaDeparK

zaterdag 20 juni
Bijhouden rozentuin
van 10:00 tot 15:00 in de rozentuin

donderdag 25 juni
Afsluiting project Arte rozentuin
van 17:00 tot 21:00 buurtpresentatie 
Arte College project: Zit’in – bankjes 
rozentuin. Eten, drinken en muziek.

zaterdag 27 juni
Windenergiedag – windwagen
van 13:00 tot 16:00 bij het Klokhuis
windwagen maken, Stad & Natuur

zaterdag 27 juni
Midzomernachtfeest
vanaf 17:00 achter BSO De Hooiberg
parkBBQ met optredens, live muziek 
en zomeractiviteiten

vanaf woensdag 8 juli
Zomervakantie-activiteiten
door De Schoor op de Playground
www.playgroundpoort.nl

zondag 23 augustus
Kinderfeest Poort
in het park ter hoogte van GO! 
kinderopvang doe- en beleefactivi-
teiten voor kinderen van 0-12 jaar

zaterdag 29 augustus
Suri-Poort Festival
van 12:00 tot 22:00 rondom het 
Klokhuis met live-optredens, markt-
kramen, eten en gezelligheid

 De Dag van het park

 pinksteren: bezoek 

van schaapherder met 

schaapskudde

Facebook: Ons Cascadepark
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BUURTCENTRUM AMERIKA

maandag

Ontbijten • volwassenen
9.00-12.00 uur

dinsdag

Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur

donderdag

Ontbijten • volwassenen
9:00-12.00 uur 

Ouder-kind inloop • 0-4 jaar
9.30-11.00 uur (kdv GO!)

Basketballen • kinderen
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

ruilbibliotheek

ma-do 12.00-16.30 uur

Kom op de koffie bij de 
viplounge in europakwartier

BUURTCENTRUM VIPLOUNGE

maandag

Spelletjesmiddag • volwassenen
13.30-17.00 uur

dinsdag

Taalcafé • volwassenen
16.00-17.00 uur

Koffie inloop • volwassenen
16.00-17.00 uur

donderdag

Tai Chi • volwassenen
14.00-15.00 uur

Thursday Meetup • volwassenen
15.00-17.00 uur

PLAyGROUND POORT

dinsdag en vrijdag

Sportbakfiets • kinderen 8+
14.30-17.00 uur

STERRENSCHOOL DE RUIMTE

woensdag

Peutergym • 2-4 jaar
13.30-14.15 uur

en vol wassenen worden goed bezocht 
en ook de indoor-bootcamplessen en 
danslessen bleken een succes. Buurtbe-
woners zijn van harte uitgenodigd om 
zelf ideeën, wensen en initiatieven aan 
te dragen. Zo zijn bijvoorbeeld ook de 
tai-chi-lessen op de donderdagmiddag 
ontstaan. Op de maandagmiddag is er 
een spelletjesinloop voor volwassenen 
waarbij zowel kaartspellen en bordspel-
len alsook sjoelen en tafeltennis worden 
gedaan. Dan zijn er het Taalcafé en de 
koffie inloop op dinsdagmiddag en de 
Thursday Meetup op donderdag. Loop 
gerust eens binnen! n

De Viplounge is het buurtontmoetings-
centrum van De Schoor in Europakwar-
tier. Je vindt het in het gebouw van het 
Arte College op de hoek van de Europa-
laan en de Oostenrijkstraat. De Vip lounge 
heeft een eigen entree in het gebouw. Het 
servicepunt van denieuwe bibliotheek is 
hier ook gevestigd. Niet alle buurtbe-
woners weten dat het activiteitenpro-
gramma van De Schoor intussen gewoon 
doorgang blijft vinden, veelal naast de 
bar achterin. In de zomervakantie zal 
er een zomerstop zijn, maar tijdens het 
schooljaar is er een gevarieerd program-
ma. De kickbokslessen voor kinderen 

Binnenkort in uw Buurt

Rommelroute
Meer inforMatie op www.roMMelroutealMere.nl

Columbuskwartier & HOMERUSKWARTIER
zondag 28 juni 2015
11.00 - 15.00 uur
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united Dance almere, 
inmiddels een begrip

Het eerste jaar als eigenaren 

van United Dance Almere zit er 

voor Eline Pater en Sara Neys 

bijna op. Na een spetterende 

open dag opende de dans-

school haar deuren in augustus 

2014. Veel kinderen van alle 

leeftijden maar ook volwasse-

nen hebben inmiddels de weg 

naar de dansschool gevonden.

united en connected
United Dance Almere is het resultaat van 
de gezamenlijke passie voor dans en de 
daaruit ontstane vriendschap van Sara 
en Eline. Het doet hen dan ook plezier 
om te zien dat dansen bij hun leerlingen 
dezelfde energie oplevert. De sfeer op de 
dansschool is uitstekend, de leerlingen 
kennen elkaar en groot en klein gaan 
harmonieus met elkaar om. Bij het eerste 
optreden van United Dance Almere werd 
gedanst op het nummer ‘Connected’ van 
het Junior Songfestival. Dit nummer is 
inmiddels het lijflied – en de lijfdans – 
van de dansschool geworden. Zoals een 
vader het verwoordde: “Mijn dochter is 
erg connected met haar dansschool”. Eli-
ne en Sara: “Al worden we nog zo groot, 
deze sfeer willen we vasthouden”. 

actief en zichtbaar in de buurt 
Leerlingen komen uit Almere Poort en  
een groeiend aantal van daarbuiten. 
Sara en Eline willen zich laten zien in de 
buurt en hebben menig evenement opge-
luisterd. Zo waren zij bij de opening én 
de Paasmarkt van de Homerusmarkt en 
verzorgden zij optredens en workshops 
tijdens Koningsdag en de Lazy Sunday 
Market in het Cascadepark. Verder heb-
ben Sara en Eline gedurende het hele 
schooljaar workshops verzorgd voor ba-
sisschool De Droomspiegel en ontstond 
een prima samenwerking met Montes-
sorischool Cascade, BSO De Hooiberg en 
peuterspeelzaal De Kleine Ontdekkers. 

“Kinderen houden ervan om te laten 
zien wat ze geleerd hebben. Daarom de-
den we tweemaal een gastoptreden bij 
het Open Podium Kids in de grote biblio-
theek, was er een Sinterklaas-optreden 
bij De Toonladder en hebben we onze 
eigen kerstvoorstelling gehouden”. 

KiKa run
Bij het ter perse gaan van PoortNieuws12 
moest het evenement KIKA run, op 7 juni 
2015 voor het eerst te houden in Almere, 
nog plaatsvinden. Sara en Eline hebben 
zich vanaf de bekendmaking als partner 
voor dit goede doel opgegeven. 

“Wij gunnen alle kinderen een gezon-
de jeugd. Dansen en bewegen is gezond 
voor iedereen. Doordat wij onze bewe-
ging inzetten voor KIKA, dragen we bij 
aan onderzoek zodat kinderkanker in de 
toekomst vaker en sneller te genezen is. 
Wij doen mee met twee teams – meer 
dan vijftig deelnemers! Op het evene-
ment zelf wordt de warming up door ons 
gegeven en treden we ook weer op”. 

Feestweek
United Dance Almere viert haar éénja-
rig bestaan met een feestweek. Sara en 
Eline: “Tijdens de feestweek zijn alle les-
sen open voor iedereen. We willen onder 
andere met alle deelnemers een flashmob 
instuderen die we op de afsluitende open 
dag laten zien. Andere inspirerende dan-
sers zullen op deze dag workshops ge-
ven”. Op 28 juni doet United Dance Al-
mere haar eerste grote eindvoorstelling 
in Backstage in Almere Stad.

vooruitblik nieuw dansjaar
Het rooster wordt voor het nieuwe dans-
jaar uitgebreid met extra lessen – ballet 
vanaf vier jaar, een spitzenles voor leer-
lingen vanaf twaalf jaar en ook Urban 
Dance. “We geven alle lessen zelf, behal-
ve Urban Dance. Het zou geweldig zijn 
als meer jongens bij ons komen dansen!” 

United Dance blijft zich als dansschool 
onderscheiden op het gebied van aan-
bod, mogelijkheid om op te treden en 
bovenal door de warme, energieke sfeer.

redactie n

Eline Pater en Sara Neys

Bekijk ons aanbod en het lesrooster op de website.
Kom langs voor een gratis proefles!

Lessen vanaf 2 jaar en ook voor volwassenen!

Monacostraat 50, 1363 CG Almere Poort
www.uniteddancealmere.nl
info@uniteddancealmere.nl

  /uniteddancealmere
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nieuw bij medi-mere: 
psychosociale hulp, 
speciaal voor kinderen!

Op 1 mei 2015 ging de gehele zorg voor 
de jeugd over naar de gemeentelijke 
overheid. Volgens het kabinet kunnen 
gemeenten die zorg zichtbaarder, dich-
terbij en minder bureaucratisch organi-
seren. Dat is nodig, want in de voorgaan-
de situatie was er geen laagdrempelig en 
herkenbaar eerstelijns-zorgaanbod voor 
kinderen met psychische of psychosoci-
ale problemen.

behoefte
Onze nieuwe praktijkondersteuner GGZ 
voorziet in een grote behoefte. Eén op 
de twaalf kinderen heeft psychosociale 
problemen. De huisarts is bekend met het 
gezin en de context en heeft een goede 
positie om deze kinderen op te sporen. 
Vroege opsporing en behandeling op 
jonge leeftijd voorkomen criminaliteit 
en GGZ-problemen op latere leeftijd. 
Uit onderzoek blijkt dat de inzet van 
een praktijkondersteuner GGZ-jeugd een 
daling geeft van de receptvoorschriften 
en een daling van verwijzingen naar de 
tweede lijn. Dat laatste is goed. Zo houdt 
de huisarts de regie in de hulp aan kin-
deren met psychosociale problemen.

‘Gratis’ vertrouwde zorg
Dankzij de nieuwe praktijkondersteuner 
GGZ-jeugd is het mogelijk om bij Medi-
Mere opvoedingsadvies en psychologi-
sche hulp te krijgen voor je kind. Je kunt 
bij je vertrouwde huisartsenpraktijk te-
recht, waardoor je je prettig en op je ge-
mak blijft voelen. Een groot bijkomend 
voordeel is dat de consulten vallen onder 
de zorg van een huisarts, dus je hoeft je 
eigen risico niet aan te spreken. 

annabelle Wit
Annabelle Wit zal de rol van praktijk-
ondersteuner GGZ-jeugd op zich nemen. 
Zij is psychologe met een specialisatie 
in de kinder- en jeugdpsychologie. Door 
haar achtergrond is Annabelle gewend 
kritisch en objectief een situatie te be-
kijken en hier een professioneel oordeel 
over te geven. Daarnaast zal zij op een 
praktische manier werken om jou en je 
kind zo goed mogelijk te helpen. 

Geen wachtlijsten
Door de komst van onze nieuwe kin-
der- en jeugdpsychologe hoeven cliën-
ten geen maanden meer te wachten op 
hulp. De psychologische begeleiding die 
Medi-Mere aanbiedt is op korte termijn 
in te zetten. De huisarts van Medi-Mere 
maakt rechtstreeks een afspraak in de 
agenda van Annabelle voor de het eerste 
contact, de intake. Dit scheelt veel tijd, 
waardoor de problemen snel en direct 
aangepakt kunnen worden. De huisarts 
en praktijkondersteuner GGZ-jeugd hou-
den intensief contact.

Wat heeft mijn kind?
Annabelle kan meteen aan de slag. Op 
deze manier kan er snel duidelijkheid 
worden gegeven voor jou als ouder en  
direct worden gewerkt aan een passende 
oplossing. Deze oplossingen kunnen lig-
gen in gesprekjes met het kind maar ook 
in gerichte tips en handvatten bij de op-
voeding van uw kind. Ieder kind is uniek 
en heeft zijn eigen aanpak nodig. Medi-
Mere richt zich hierop door het inventa-
riseren van de hulpvraag en het luisteren 
naar kind en ouder. Op die manier wordt 
er voor iedereen hulp op maat geboden. n

Instellingen voor jeugdzorg en tweedelijns jeugd GGZ (Geeste-

lijke Gezondheids Zorg) kennen lange wachttijden, oplopend 

tot wel zes maanden. De huisartsen van Medi-Mere hebben 

dagelijks te maken met deze problematiek en kozen er daarom 

voor het team uit te breiden met een praktijkondersteuner GGZ 

met specifieke kennis in de jeugdpsychologie: Annabelle Wit.

Z O R G S C A l A

Je kunt bij Annabelle terecht voor:
• Opvoedingsadviezen
• Gezagproblemen
• Gezinsproblemen
• Slaapproblemen
• Zindelijkheid
• Belonen/straffen
• Leerproblemen
• Concentratieproblemen
• Sociale problemen
• Luistergedrag
• Loyaliteitsproblemen
• Gedragsproblemen 
• ADHD, ODD etc.
• Tics
• Screening en doorverwijzing
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topzorg dichtbij in de 

polikliniek Flevoziekenhuis 

in almere poort  

vier specialismen
Het Flevoziekenhuis biedt in Almere 
Poort spreekuren van vier specialismen. 
Het gaat om: dermatologie, gynaecolo-
gie, neurologie en kaakchirurgie. 

Het Flevoziekenhuis sluit met de ves-
tiging van deze buitenpoli aan op de 
behoefte hoogstaande medisch specia-
listische zorg dichtbij patiënten – en in 
nauwe samenwerking met de huisarts – 
aan te bieden. Vanwege de centrale lig-
ging, de goede bereikbaarheid per auto 
en openbaar vervoer en het gratis parke-
ren is Almere Poort voor patiënten uit de 
regio Amsterdam en ’t Gooi een aantrek-
kelijk alternatief. 

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

het Flevoziekenhuis geldt dat je binnen 
één à twee weken terecht kunt op het 
spreekuur. Kijk voor onze actuele toe-
gangstijden op www.flevoziekenhuis.nl 
onder de rubriek ‘patiënt en bezoeker’. Op 
basis van je postcode en beschikbaarheid 
word je uitgenodigd voor het spreekuur 
in Almere Poort. Het is ook mogelijk die 
voorkeur zelf aan te geven bij je huisarts 
of – wanneer je zelf de afspraak maakt 
– bij het Flevoziekenhuis. Niet alle zorg 
wordt aangeboden in Almere Poort. Voor 
bepaalde spreekuren, onderzoeken of be-
handelingen word je verwezen naar het 
Flevoziekenhuis in Almere Stad. 

telefoonnummers 
Je huisarts kan zien of je terecht kunt in 
onze polikliniek in Almere Poort. Wan-
neer je zelf de afspraak maakt, kan dit 
via de volgende telefoonnummers: 

Dermatologie 036 - 868 87 34

Gynaecologie 036 - 868 87 00

Kaakchirurgie 036 - 868 87 49

Neurologie 036 - 868 87 20

Je kunt ook altijd bellen met het alge-
mene nummer van het Flevoziekenhuis, 
tel. 036-868 88 88.  n

Het Flevoziekenhuis is sinds oktober 2014 gestart met een poli-

kliniek in Almere Poort. Het Flevoziekenhuis is gevestigd in de 

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

verleners gevestigd zijn. In de Poortkliniek kunnen patiënten uit 

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

een bezoek aan de medisch specialist. 

altijd en overal 
een afspraak maken…

…met de arts van uw keuze op uw tijdstip

Bloedafname en afgeven materiaal
In de Poortkliniek kun je bloed laten 
prikken en urine of ontlasting afge-
ven voor onderzoek. Hiervoor hoef je 
geen afspraak te maken. Neem wel 
het aanvraagformulier mee dat je van 
je arts hebt gekregen. Je kunt terecht 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 11.30 uur. 
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bewoner start bedrijf in 

Homeruskwartier: ‘hart for her’

Annelies Steinmeier wilde na zeventien jaar in de educatieve, 

financiële sector gewerkt te hebben, graag een eigen bedrijf 

starten. “Ik wilde dichter bij huis werken om meer tijd met onze 

dochters door te kunnen brengen. Omdat ik altijd veel gesport 

heb en geloof dat bewegen goed is voor iedereen, sprak het 

concept van ‘hart for her’ me meteen aan. Het biedt vrouwen 

een laagdrempelige en leuke mogelijkheid om te sporten”.

verschillende huizen
Twee jaar terug verhuisde Annelies met 
haar gezin van Almere Buiten naar Al-
mere Poort. “Vooral het feit dat de huizen 
hier allemaal verschillend zijn, sprak ons 
erg aan. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afri-
ka en mijn man, Bert, komt oorspronke-
lijk uit Duitsland. Daar is ook geen huis 
hetzelfde. Zelfbouw is heel leuk, omdat 
je zelf keuzes kunt maken. Welke steen-
soort kies je voor je huis en waar liggen 
je prioriteiten? Voor mij was het belang-
rijk dat er veel lichtinval is. Bert is chef-
kok en staat ook thuis graag en veel in 
de keuken, dus een riant kookeiland met 
barstoelen moest er ook komen. 

eigen bedrijf
‘Hart for her’ komt uit Amerika en is 
flink in opkomst in Nederland. Er zijn 
nu twintig vestigingen en er komen er 
steeds meer bij. Op dit moment ben ik de 
enige in Flevoland. Het concept spreekt 

vrouwen aan en de formule heeft niet al-
leen hart voor klanten, maar ook voor 
de ondernemers. De investeringen zijn 
niet te groot en je krijgt veel vrijheid en 
steun bij het opzetten van een nieuwe 
vestiging. Toen ik de opleiding en de 
stages afgerond had, ging ik in Poort 
op zoek naar een geschikte locatie. Een 
voorwaarde was voor mij dat het pand 
zich op de begane grond en op een goed 
zichtbare en bereikbare locatie zou be-
vinden. En ook op mijn werkplek wilde 
ik veel lichtinval. Het pand van Goede-
Stede op de hoek van het Freyjaplant-
soen en de Poseidonsingel bleek perfect.

nieuwsgierig
Ik kon snel een afspraak maken om te 
kijken. Het contact met GoedeStede ver-
liep goed. Binnen een aantal weken was 
alles rond en kon ik het pand betrek-
ken. De ruimte was nog helemaal casco. 
Dit heeft als voordeel dat je zelf keuzes 

maakt. Gelukkig heb ik bij de afwerking 
veel hulp gekregen van familie en vrien-
den. De laminaatvloer en het systeem-
plafond zijn zelf gedaan. Ik heb gekozen 
voor infrarood-verwarming. Dit zijn pa-
nelen aan het plafond of aan de muur, 
die er strak uitzien en een aangename 
warmte geven. Vrouwen komen hier 
sporten, dus het hoeft niet heel warm 
te zijn, maar wel aangenaam. Naast een 
gezellige aankleding binnen, wil ik ook 
naar buiten toe iets uitstralen. Ik heb 
mijn logo op de ramen en als ik open 
ben, ook een roze deurmat en een banner 
of een vlag buiten. Veel omwonenden en 
voorbijgangers zijn al nieuwsgierig een 
kijkje komen nemen. 

inspiratiebron
GoedeStede heeft in de buurt nog een 
aantal bedrijfspanden. Die zijn nu nog 
leeg, maar ik hoop een inspiratiebron te 
zijn voor andere ondernemers. Het zou 

Annelies Steinmeier runt met plezier 
haar eigen bedrijf

Freyjaplantsoen 2 – ca. 85 m2 BVO
Huurprijs 6 709,- excl. BTW per maand

Informeer naar de mogelijkheden, bel 036-539 53 11

GoedeStede wenst ‘hart for her’ veel succes!
Wij verhuren bedrijfspanden in Almere Poort en in heel Almere

Beneluxlaan 570 – ca. 324 m2 BVO
Huurprijs 6 2.834,- excl. BTW per maand

Polenstraat 84 – ca. 518 m2 BVO, met bui-
tenruimte, zeer geschikt voor kinderopvang!
Huurprijs 6 6.367,- excl. BTW per maand



Wetswinkel in poort voorziet 

in behoefte

Begin februari 2015 startte Stichting Wets-
winkel Almere een nieuw wekelijks in-
loopspreekuur in Buurtcentrum Amerika. 

Ans Baten, secretaris van de stichting: 
“We zagen op ons spreekuur in Almere 
Stad steeds vaker mensen uit Poort en 
omdat we zoveel mogelijk in de wijk 
aanwezig willen zijn, besloten we onze 
dienstverlening uit te breiden.

En met veel succes. Kwam er op de eer-
ste dag nog niemand, inmiddels melden 
zich al meer cliënten in Poort dan in Bui-
ten, waar Stichting Wetswinkel Almere 
al geruime tijd aanwezig is. 

We hebben al veel cliënten – tot volle 
tevredenheid – wegwijs kunnen maken 
in het woud van regel- en wetgeving. 
Stichting Wetswinkel Almere werkt met 
vrijwilligers en vraagt slechts twee euro 
per zaak als bijdrage in de kosten”.

Je kunt met allerlei problemen of vra-
gen bij de Wetswinkel terecht. We noe-
men hieronder een aantal gebieden:

• Echtscheiding
• Arbeidsrecht en ontslag
• Erfrecht
• Contracten en andere overeenkomsten
• Huur en verhuur
• Koop en verkoop

of problemen met instellingen 
en bedrijven zoals:

• Woningbouwverenigingen
• Energieleveranciers
• Telecombedrijven
• Gemeente

Ans: “De Wetswinkel geeft informatie en 
helpt je waar mogelijk bij schuldhulpbe-
geleiding, onder meer door een betalings-
regeling te treffen met een deurwaarder 
of incasso bureau. Zelfs langdurige bege-
leiding behoort tot de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie over de 
werkwijze van de Wetswinkel en de in-
loopspreekuren op onze website. We 
zien je graag bij één van onze inloop-
spreekuren”.  n 

www.wetswinkelalmere.nl

D I E n S T E n

erg leuk zijn om ‘buren’ te krijgen. De 
aanwezigheid van andere bedrijven ver-
sterkt elkaar. Het Freyjaplantsoen is een 
leuke straat met veel ruimte en groen, en 
over de Poseidonsingel rijden veel men-
sen langs. Voor een bedrijf als het mij-
ne is het alleen maar een pre om in een 
woonwijk te zitten en niet in een winkel-
straat. De drempel voor vrouwen om bij 
mij te komen sporten, moet zo laag mo-
gelijk zijn. Toch trekt hart for her naast 
Poortbewoners ook vrouwen uit de wijde 
omgeving aan. Zij rijden hier makkelijk 
naartoe en kunnen gratis parkeren.

30 minuten
In de studio staat een circuit van acht-
tien toestellen, waarop je in dertig mi-
nuten een complete workout kunt doen. 
Het zijn gebruiksvriendelijke en veilige 
toestellen, makkelijk om op te trainen 
en voor niemand te licht of te zwaar. De 
eerste keer loop ik met je mee en leg ik 

precies uit wat de oefeningen zijn. Daar-
na ga je onder mijn begeleiding aan de 
slag. Vanuit het midden van het circuit 
geef ik aanwijzingen, aanmoediging of 
persoonlijke tips. Een proefles is gratis en 
vrijblijvend. Vervolgens kies je een abon-
nementsvorm die bij jou past. Je kunt hier 
op vijf doordeweekse ochtenden en twee 
avonden binnenlopen om te sporten – de 
openingstijden breid ik nog verder uit. 

leuke club
Het zijn niet echt groepslessen, je kunt 
op elk moment inhaken, maar je ziet wel 
vaak anderen bezig, wat een stimulans 
kan zijn. En ook een stukje gezelligheid. 
De één heeft meer behoefte aan advies 
en begeleiding dan de ander. In de na-
bije toekomst wil ik hier ook lezingen of 
workshops aanbieden voor leden. Ik wil 
er echt een leuke club van maken, waarbij 
vrouwen zich goed voelen!”

redactie n

POORTNIEUWS I 31 

S t i ch t i ng

A l m e r e
Wetswinkel
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angela vond dichtbij huis 

oplossingen voor zonwering

Angela en Richard hadden plannen om hun huis in de Seizoe-

nenbuurt te verbouwen, maar kregen hiervoor geen vergun-

ning. Toen ze langs de Kavelwinkel kwamen, ging het meteen 

kriebelen. Ze verkochten hun huis en bouwden in Almere Poort 

een huis naar eigen wens. Het werd een houten huis aan het 

Homeruspark met grote ramen op het zuidwesten. De zon stond 

pal op het huis en Angela ging op zoek naar oplossingen.

perfect
Angela: “Zon is fijn, maar deze scheen 
echt recht de kamer in. Door de grote ra-
men en het platte dak warmde het huis 
ook teveel op. In de krant had ik een ad-
vertentie van SunSelect gezien, een Al-
meers bedrijf dat al 25 jaar bestaat en 
hier vlakbij aan de Antennestraat zijn 
showroom heeft. De eigenaar, Michel 

Hartman, dacht met ons mee en toonde 
ons allerlei mogelijkheden. Zo had ik in 
mijn hoofd dat ik vitrage wilde, maar 
dan als rolgordijn. Ik wist niet zeker of 
dit wel bestond. Michel begreep meteen 
wat ik bedoelde en liet me iets zien van 
het merk Luxaflex. Dat zijn die witte met 
patroon, die je op de foto hieronder aan 
de rechterkant kunt zien. Michel kwam 
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• Buitenzonwering

• terrasoverkappingen

• raamdecoratie

• shutters

• rolluiken alu & staal

• horren

• reparatie & onderhoud

industrieterrein gooise kant
antennestraat 20, almere
t (036) 536 55 35
e info@sun-select.nl
w www.sun-select.nl
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al 25 Jaar een Begrip in almere

luXAFlEX OutDOOR 20% KORtiNG

AllE luXAFlEX RAAMDEcORAtiEs EN HORREN10% KORtiNG

HEROAl ROlluiKEN 40% KORtiNGOOK Op DE sOMFy MOtOREN

nu ook voor
het reinigen
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bij ons thuis om de situatie te bekijken 
en maten op te nemen. Binnen een paar 
weken waren de rolgordijnen binnen en 
kwam SunSelect ze monteren. Het resul-
taat is helemaal perfect – mooi strak en 
doorschijnend, precies wat ik wilde. 

beestjes
Behalve de rolgordijnen wilden we ook 
serieuze zonwering. Onze keus viel op 
een sunscreen van Multilock Zip screen, 
een modern systeem waarbij de zonwe-
ring als bij een rolluik in een rail aan de 
buitenzijde tegen het raam is gemonteerd 
en comfortabel is te bedienen met een 
afstandsbediening. Michel raadde ons 
aan om een donkere kleur doek te kie-
zen, omdat je hier doorheen naar buiten 
kunt kijken. Het mooie is, dat het screen 
helemaal rondom afsluit – het wordt niet 
voor niets een ‘rits’ genoemd – zodat 
het meteen ook werkt als een hor. Het 
houdt beestjes buiten als je het raam of 
de schuifpui open hebt staan. 

Griekenland
Als het mooi weer is, zijn we de koning 
te rijk. Dan staan bij ons de ramen open 
en leven we dus eigenlijk half buiten, 
terwijl door de zonwering temperatuur 
en lichtinval aangenaam blijven. Op de 
bovenverdieping hebben we twee screens 
en beneden aan één zijde. De reden daar-
voor is dat we nog een deur naar het ter-
ras willen kunnen gebruiken zonder een 
screen ervoor. We zijn allebei Grieken-
land-fan. Het Griekse leven speelt zich 
voor een groot deel buiten af. We zijn 
blij dat wij dit gevoel thuis ook hebben 
kunnen creëren. Zo hebben we het hele 
jaar een beetje een vakantie-gevoel.

Weids uitzicht
We kozen bewust voor een kavel met een 
niet al te grote tuin. Bij een tuin als de 
onze is het onderhoud te overzien. En 
doordat we op het park uitkijken, hebben 
we toch wel een weids en groen uitzicht. 
Het park is aangelegd door een land-
schapsarchitect, die er op speelse wijze 
bomen uit verschillende tijdperken uit 
de geschiedenis in heeft geplaatst. Hoog-
teverschil is er niet. Vanwege de arche-
ologische vondsten die onder de grond 
verborgen liggen, was dit uitgesloten. 
Samen met de buren is gekozen voor 
houten stammen als schutting. Dit is leuk 
om te zien, past bij de houten huizen 
en het park, en geeft een eenheid. Ieder 

mocht wel zelf bepalen hoe de stammen 
te plaatsen. Wij hadden in eerste instan-
tie doorkijkjes gemaakt, maar dat bleek 
in de praktijk teveel wind en te weinig 
privacy te geven. Dit hebben we opgelost 
door er doeken tussen te spannen.

Kaazzaak
Behalve dat we uitkijken op het Home-
ruspark, kijken we ook uit op de Home-
rusmarkt, die daarachter ligt. Vanuit het 
raam kunnen we de winkels aan de park-
zijde goed zien. Ik heb een tijdje in de 
Kaazzaak gewerkt, dat vond ik heel leuk 
om te doen. Nu zit ik helaas weer zonder 
werk. Ik hoop dat ik gauw weer fijn werk 
vind. Dus als iemand iets weet, dan houd 
ik me aanbevolen”. 

redactie n

Hermesstraat 16 | 1363 TP Almere
info@dickkikstra.nl | www.dickkikstra.nl
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1 juni 2015
Vince

De prijswinnaar van de verloting van het 
speelkleed met kussen van ‘Bleu et Rose’: Kyann

9 mei 2015
James

11 mei 2015
Jullian Scott

13 mei 2015
Rishay

14 mei 2015
Layla

22 mei 2015
Amy

25 maart 2015
Fynn

4 april 2015
Roxas

5 april 2015
Marley Noël

18 maart 2015
Milou

25 maart 2015
Ise Svenne

14 maart 2015
Jace Noah

14 maart 2015
Timo

17 maart 2015
Nathan Chase Maurice

6 februari 2015
Fenna Rixt

16 maart 2015
Mackenzie

9 april 2015
Dayley Joshua

24 april 2015
Lucas

20 april 2015
Emma Rose

16 april 2015
Jasmijn

7 april 2015
Brun

Geboren in poort • gefeliciteerd!

Ook geboren in Poort?  juni t/m augustus 2015 

stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: 

geboren@almerepoortnieuws.nl

onder de inzenders wordt een fotoshoot 

bij Fotostudio 87 verloot!
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Z W A n G E R  &  B A B y

Sinds 1 juni biedt verloskundigenprak-
tijk De Eerste Stap zelf echo’s aan op de 
praktijk aan de Poseidonsingel in Almere 
Poort. Dat wil zeggen op een vertrouwde 
locatie en door een vertrouwd persoon. 
De verloskundigen Jorien Wapperom en 
Marieke Maartense zijn tevens ervaren 
echoscopisten. Naast hun werk als verlos-
kundigen bij De Eerste Stap gaan zij de 
echo’s maken. 

Zowel bij de reguliere controles op het 
spreekuur als bij de echo-onderzoeken en 
zelfs tijdens de bevalling zie je dezelfde 
gezichten. Dit sluit geheel aan bij de vi-
sie van De Eerste Stap – het bieden van 
zoveel mogelijk continuïteit van zorg. Dus 
regelmatige controles bij de verloskun-
digen zodat er een vertrouwensrelatie 
opgebouwd wordt en de verloskundigen 
op de hoogte zijn van de wensen van de 
zwangere en haar partner.

Door het aanbieden van de echo’s is de 
praktijk gegroeid van vier naar vijf verlos-
kundigen. Echter dit betekent niet dat de 
zorg onpersoonlijker wordt. Integendeel: 
omdat alle controles, inclusief de echo’s 
bij De Eerste Stap plaatsvinden, zien de 
cliënt en haar partner juist allemaal be-
kende gezichten. Zij hoeven immers niet 
meer voor hun echo’s naar het ziekenhuis.

De verloskundigen van De Eerste Stap 
staan voor goede kwaliteit, persoonlijke 
zorg met aandacht voor de wensen van 
de cliënt en haar partner en uitgebreide 
openingstijden. Er is een avondspreekuur 
voor de reguliere controles en voor de 
echo-onderzoeken.

Naast de medische echo’s, zoals de ter-
mijnecho, de 20-weken echo, groei- en 
liggingsecho’s, biedt De Eerste Stap ook 
de geslachtsbepalende ‘pretecho’ aan. 
Deze echo wordt gemaakt tussen de 15 en 
de 17 weken en kost 9 50,-. Dit is inclusief 
een USB-stick met de foto’s. 

Vanaf augustus gaat De Eerste Stap ook 
3D en 4D pretecho’s aanbieden. Bekijk de 
website voor meer informatie. n

echo’s bij verloskundigenpraktijk 
De eerste stap

Poseidonsingel 41, Almere Poort
www.verloskundige-almere.nl

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

Het resultaat van de foto
shoot van de winnaar van 
de vorige uitgave: Lizzy

Na een aantal jaar aan de Europalaan de 
winkel Crazy Beads te hebben gerund, had 
Sabrina zin in iets anders. Ze sloot tijde-
lijk de winkel voor een metamorfose, om 
op 1 april te heropenen als HiP Lifestyle 
for Kids. Van kralen naar baby en kind. 
Het resultaat is een verrassend ruime en 
inspirerende showroom. Of je nu op zoek 
bent naar een complete babykamer, of 
één origineel onderdeel om deze af te ma-
ken, hier doe je gegarandeerd ideeën op. 
Sabrina: “Het leuke is, dat we de kinder-
bedden in allerlei maten kunnen leveren. 
Dus van een peuterbed tot een volwassen 
tweepersoonsbed, en alles wat daar tus-
sen zit. Je kunt het helemaal af maken 
met beddengoed, sierkussens en lampen. 
Een complete serie of je eigen mix. In 
een stoere stijl of juist een lieve. Voor de 
babykamer zijn er compacte, ruimtebe-
sparende oplossingen, zoals een ledikant 
en commode in één meubel. Wij zijn de 

enige in Almere en omgeving die de be-
kende babymerken zoals Koeka, Baby’s 
Only, Sophie de Giraf en Bamboom ver-
kopen. Ook hebben wij onlangs nOeser in 
de winkel gekregen en worden binnen-
kort Snooze Baby en Little Dutch aan de 
collectie toegevoegd. Droom je van een 
leuke wieg of een tummy-tub op stan-
daard voor de eerste prille maanden? Ook 
deze hebben wij!”

redactie n

baby- en kinderspeciaalzaak

Hip lifestyle for Kids

In de winkel van HiP Lifestyle for Kids aan de Europalaan kun je 

complete baby kamers samenstellen, maar natuurlijk kun je hier 

ook terecht voor de beddengoed- en verzorgingslijnen van onder 

meer Koeka, Baby’s Only, Bamboom en JLN. Voor originele meu-

bels, accessoires en cadeau-artikelen voor een baby, maar ook 

voor kinder- en tienerkamers ben je hier op de juiste plek.  
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O n D E R n E M E n

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

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

nieuw:
diplomagarantie 

vanaf 5 jaar!

Tevens 
turbocursussen voor

B en C diploma!

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

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

en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

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

lid Register Belastingadviseurs

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

appeltaart en eigen fabrikaat chocolade.

c’estbon 
Homerusmarkt, Alseïdenstraat 20-25 

1363 SR Almere Poort
06-499 705 29 www.cestbon.nl

Als je Godfrey Marange re-

laxed voor zijn tuinhuis aan de 

Minervasingel ziet zitten, zou 

je denken dat het in zijn kap-

perszaak ‘Hairstudio Down-

town’ erg rustig is. Maar je 

vergist je! De meeste van zijn 

klanten komen in de avond, al 

dan niet op afspraak. 

Godfrey: “’s Avonds is het hier een ko-
men en gaan. En dat zeven dagen in de 
week. Ik heb geen vaste openingstijden. 
Soms moet ik snel even tussendoor eten. 
Maar ik vind het leuk dat steeds meer 

Poortbewoners me weten te vinden. Je 
kunt mij bij wijze van spreken wakker 
maken om iemand te knippen. Ik word 
blij van mijn klanten en zij hopelijk ook 
van mij! Een kapper is eigenlijk ook een 
soort sociaal werker. Ik heb het gevoel 
dat ik met mijn beroep echt iets kan be-
tekenen in de maatschappij. Alles wat in 
mijn zaak verteld wordt, blijft binnen de 
muren. En tegelijkertijd word je mooi ge-
knipt. Dat is toch geweldig?”

Na zes jaar een eigen kapperszaak 
in Amsterdam Zuid gerund te hebben, 
zocht Godfrey Marange drie jaar terug 
een nieuwe uitdaging, in een andere set-
ting. Van een bovenhuis in de hoofdstad 
naar een tuinhuis in Homeruskwartier. 
Godfrey: “Dit is het beste wat ons is 
overkomen, een kans die we met beide 
handen hebben aangegrepen. In Am-
sterdam is de markt verzadigd. Hier in 
Almere Poort is ruimte om te groeien, 
plaats voor trendsetters. In deze buurt 
wonen veel jonge, creatieve mensen met 
elk een eigen kijk op het leven. Het is 
competitief, daagt me uit”.

Godfrey groeide op in Zimbabwe. Hij 
voelde zich altijd al prima thuis in Neder-
land, en sinds hij zijn tuinhuis heeft nog 
meer. “We wonen klein, maar wel vrij. 
Mijn partner werkt buiten de deur en ik 

werk in de kapsalon. Zo lopen we elkaar 
niet in de weg. In het weekend werken 
we samen in de tuin, die steeds mooier 
wordt. Dat toch een soort visitekaartje”.

Veel mensen uit de buurt zijn Godfrey 
al eens tegengekomen tijdens het uitlaten 
van zijn hond, de enige hond in Almere 
Poort met een design kapsel. Veel reclame 
heeft Godfrey niet gemaakt. “Mensen zien 
natuurlijk de poster en soms komt er ie-
mand nieuwsgierig kijken. Wie eenmaal 
binnen is geweest en mijn knipkunsten 
heeft ervaren, is verkocht!” 

Redactie n

Hairstudio Downtown, Minervasingel 31
Facebook: downtownkapper | 06-144 294 82

Godfrey marange: klanten 
maken me blij en ik hen!
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B E W O n E R S I n I T I A T I E V E n

poort bruist van de initiatieven!

  Tijdens de mistige nationale Boomfeestdag 

op 18 maart adopteerden alle basisscholen 

uit Almere Poort een ‘grote’ boom in het 

Cascadepark. Een cadeautje van de gemeente 

en Ons Cascadepark aan de kinderen uit de 

buurt en aan alle andere bewoners die van 

het park iets moois willen maken!

  Met Palmpasen op zondag 29 maart maakten 

kinderen en ouders na een korte viering bij de 

Schaapspoort in het Poorthuis prachtige stokken. 

Naast de kinderclub op vrijdag zijn er nu ook 

zondagse bijeenkomsten voor jong en oud.

  Op donderdagavond 21 mei vond het 

eerste echte Poorthuis Buurtdiner plaats. 

Het was heel gezellig en bovendien een 

culinair feest met drie gangen bereid voor 

en door bewoners van Almere Poort. 

Voor herhaling vatbaar!

Op zaterdag 21 maart waren er in het kader van NL Doet allerlei leuke workshops in de rozentuin in het Cascadepark, met als kroon op het werk een prachtige picknicktafel uit een 100 jaar oude kastanjeboom!  

Op de zonnige ochtend van Eerste Paasdag 5 april konden kinderen uit Almere Poort chocolade-eieren zoeken in het Cascadepark en deze in een leuke hazen-mand verzamelen. Voor het tweede jaar een succes!  

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

POORTNIEUWS I 37 
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eerste plantenmarkt rondom
Homerusmarkt groot succes

De ondernemers van de Home-

rusmarkt hadden weer iets 

leuks op de agenda gezet: een 

plantenmarkt. De bloemenzee 

gaf het plein een heel vrolijk 

aanzien en trok mensen naar 

de markt als een magneet.

was een wens die klanten hadden geuit 
en waar de marktondernemers maar al te 
graag aan tegemoet wilden komen. 

eetgelegenheden
Een mooie zaterdag als deze is voor veel 
mensen de gelegenheid om de proef 
op de som te komen nemen. En op de 
Homerusmarkt valt zoveel te proeven, 
dat het moeilijk kiezen is. Heerlijke be-
legde broodjes van Lunchtijd. Mama’s 
soephuis met een dagelijks wisselend 
aanbod van vers bereide soepen – maar 
ook salades en deegwaren. Smakelijke 
döner, friet en zo je wilt ook ‘kapsalon’ 
bij Döner Hut. Snackcorner Homerus met 
Nederlandse én Aziatische snacks. En 
natuurlijk het heerlijke, ambachtelijk be-
reide Italiaanse ijs en dito koffievarian-
ten bij de ijssalon.

verrassende non-food
Buikje rond gegeten? Dan vervolgen we 
met de verrassende non-food winkels. 
Ria’s Style met een uitgebreid en zeer 
leuk aanbod van kralen en handwerk-
benodigdheden. Ontdek de vele leuke 
tassen bij Jessie’s Tassen en betaalbare 
dameskleding bij Ons Bibi. De feestwin-

kel Party Coach en de winkel met tele-
com-accessoires en -reparaties zijn leuk 
en handig, evenals Jenny’s Tabaks- en 
Gemakswinkel, waar je onder meer post-
zegels, wenskaarten, loten en kranten 
kunt kopen. En je OV-chipkaart kunt 
opladen. Voor bus 4, die letterlijk voor 
de deur stopt. Maar uiteraard zijn er ook 
parkeerplaatsen. Lekker gratis.

Ook nieuw is de salon voor Chinese 
massages, manicure en beauty. Deze is 
in juni gesloten vanwege de jaarlijkse 
bijscholing in China. Binnenkort opent 
er bovendien een bijzondere zorgwinkel. 
De Homerusmarkt blijft je verrassen!

proeverij 27 juni
Op zondag 7 juni is er bij wijze van 
proef een koopzondagmiddag en zater-
dag 27 juni wordt het weer extra gezel-
lig, met ditmaal een proeverij op het pro-
gramma. Kom je ook proeven?

redactie n
Facebook: Homerusmarkt

Niet alleen bij de planten en het spring-
kussen was het gezellig druk, maar de hele 
markt werd op zaterdag 30 mei goed be-
zocht. Er is dan ook altijd wel iets nieuws 
te ontdekken bij de Homerusmarkt. 

Dagelijkse boodschappen
De minisupermarkt op de bovenverdie-
ping maakt het aanbod van dagelijkse 
boodschappen compleet. Deze winkel 
verkoopt veel soorten groenten en fruit 
en daarnaast ook halal vlees en kip. Een 
welkome aanvulling op de andere food-
winkels: de viswinkel Fish & Food, de 
Kaazzaak, de notenbar C’estbon en slij-
terij SAP. Een zo compleet mogelijk aan-
bod, en daardoor een echte markt sfeer, 
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Vizier

contactgegevens / afdelingen

Gezondheidscentrum Vizier!

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

Huisartsen 545 43 70
Mw. J. van Hoek, huisarts
Dhr. W.J. Lubbers, huisarts
Mw. M. van Dansik, doktersassistente
Mw. H. Bezuijen, doktersassistente
Mw. N. den Ouden, doktersassistente
Mw. A. Wigboldus, praktijkonderst. GGZ
Mw. A. France, praktijkonderst. somatiek
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
 036 - 822 22 77 

•  Kinderergotherapie Almere
 www.kinderergotherapiealmere.nl  
 036-536 98 81

• Tandzorg Op Maat Almere Poort
 www.tandzorgopmaat.nl    
 036-539 78 80

• Praktijk voor Podologie Almere   
 06-385 016 57

• Psychologenpraktijk Almere Poort  
 06-510 121 20

vijf middagen in de week
Sinds 1 juni zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur twee apo-
theekassistentes aanwezig in apotheek 
Vizier. Uiteraard is apotheker Marya Ver-
wegen er ook regelmatig. 

Marya: “De robot blijft gewoon staan. 
Buiten de tijden dat wij aanwezig zijn, 
kunnen klanten nog gebruik maken van 
de mogelijkheid om hun recept via de 
Vis-a-Via (zie afbeelding hiernaast) op te 
halen. Herhaalrecepten kunnen dus nog 
steeds 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
opgehaald worden. Nieuw uitgeschreven 
recepten kunnen, zoals je gewend bent, 

via de robot ook ’s morgens opgehaald 
worden. Van 12:00 tot 17:00 uur wor-
den medicijnen overhandigd door onze 
apotheekassistentes. Medicijnen die de 
robot niet verstrekt, kunnen dan meteen 
meegenomen worden. Bijvoorbeeld een 
antibioticakuur, die gemaakt moet wor-
den door de apotheekassistente.  

Voor de inwoners van Almere Poort is 
de bemande apotheek een goede ontwik-
keling omdat in de praktijk is gebleken 
dat zij het persoonlijke contact met een 
‘live’-apotheker missen. We zijn blij dat 
we dat nu kunnen bieden”.

Klant worden bij apotheek Vizier, maar 
geen cliënt bij gezondheidscentrum Vi-
zier? Dat kan. Je kunt contact opnemen 
met apotheek Vizier of met de receptie 
van gezondheidscentrum Vizier op tele-
foonnummer: 036-545 43 90.

redactie n

apotheek vizier opende haar 

deuren eerder dan gepland

Z O R G S C A l A

De robotapotheek Vizier werd in 2011 geopend. Almere Poort 

was toen nog te klein om een bemande apotheek te kunnen 

openen. De robotapotheek was een manier om de inwoners 

van medicijnen te voorzien, zonder dat zij ver hoefden te rei-

zen naar een apotheek in een ander stadsdeel. Een heel inno-

vatieve oplossing die helaas in de praktijk ook nadelen had. 

Daarom is er nu, eerder dan gepland, een bemande apotheek! 

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

o n d e r w i j s

basisscholen

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

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

de droomspiegel
katholieke basisschool   
voor daltononderwijs
•	 De	Droomspiegel	‘Marco	Polo’
 Marco 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

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

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

de ruimte
Eerste Almeerse Sterrenschool
Nimfenplein 1, 1363 SV
(036) 767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

voortgezet onderwijs

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

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

international school Almere
public,	English	language,	
secondary school
Heliumweg 61, 1362 JA
(036) 760 07 50
www.internationalschoolalmere.nl
info@edu.isalmere.nl

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

mbo

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

K i n d e r o P VA n G

kdv en bso

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

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

Go! Kinderopvang
•	 David Livingstonestraat 121
•	 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

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

KinderCentrumAlmere
•	 kdv	De	Boerderij	
 Mercuriusstraat 1, 1363 ZB
 (036) 841 95 85
•	 bso	De	Hooiberg
 Odysseestraat 51, 1363 WR
 (036) 524 73 64
www.kindercentrumalmere.nl
info@kindercentrumalmere.nl

Partou
KDV,	BSO	en	PSZ	De	Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
(020) 398 61 11, www.partou.nl

Voorzieningen in Almere Poort gastouderopvang

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

Gastouderbedrijf Het Poortje
Gastouder het Poortje
Vishnuplantsoen 17, 1363 XD
06-419 755 19
www.gastouderhetpoortje.nl
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@peuterspeelzaal-
dekleineontdekkers.nl

Peuterspeelzaal de ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
www.partou.nl, klantvan@partou.nl

WIJZIGINGEN OF 
TOEVOEGINGEN

voor deze adressenlijst 
doorgeven aan: 

redactie@almerepoortnieuws.nl

nieuw
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A r T s e n

huisartsen

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

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

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

tandartsen

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

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

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

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

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

specialisten

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

polikliniek

Flevoziekenhuis Almere Poort
(gevestigd in Poortkliniek) 

polikliniek:	dermatologie,	gynae-
cologie,	kaakchirurgie,	neurologie

Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
(036) 868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

dierenartsen

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

o V e r i G e  Z o r G

thuiszorg

imre Zorg
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
020-616 80 00
www.imrezorg.nl

fysiotherapeuten

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

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

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

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

overige paramedici

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

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

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

rondom Podotherapeuten 
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
088-118 05 00 
www.podotherapierondom.nl
centrumrondom@podotherapie.nl

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

logopedie

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

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

diëtisten

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

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

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

psychotherapeuten

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

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

de Caleidoscoop
coaching	&	therapie	t/m	18	jaar
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-203 890 71
www.kinderpraktijk-decaleidoscoop.nl
info@kinderpraktijk-decaleidoscoop.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
 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

coaching

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

nieuw
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noweeni instituut
reiki	&	persoonlijke	ontwikkeling
Odinstraat 30, 1363 WL
06-173 655 44
www.noweeni.nl, info@noweeni.nl

zwangerschapsyoga

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

verloskundigen

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

Verloskundigenpraktijk   
de eerste stap
Poseidonsingel 41, 1363 TR
06-510 094 20
www.verloskundige-almere.nl
info@verloskundige-almere.nl

kraamverzorging

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

consultatiebureau

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

massage en healing

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

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

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

w o n e n

woonvormen

Calipso
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

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

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

makelaar

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

rietveld Makelaardij o.g.
Hadesstraat 14, 1363 TK
www.rietveld.biz
info@rietveld.biz

bouwen

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

klussen

Klusbedrijf s en r
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

garage

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

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

Veron scooters service Center
Xenonstraat 93, 1362 GH
06-149 787 93

r e L i G i e u s

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

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

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

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

Kapsalon Betty Boop
Poseidonsingel 39 (Ithaka), 1363 TR
(036) 536 99 89
www.kapsalonbettyboop.com

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

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

CY-style Hair & Beauty
Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Front row
Hermesstraat 2, 1363 TP
036-525 21 25, 06-152 521 68
Facebook: Kapperszaak Front Row
www.frontr.nl

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

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

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

Kapsalon La sherise
mobiele kapster aan huis
06-461 113 04

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

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

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

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

V-style
Hadesstraat 14, 1363 TK 
06-216 947 06, info@v-style.nl

schoonheidssalon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manicure en pedicure

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

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

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

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

zonnestudio

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

tattoo en piercing

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

V r i j e  T i j d

sport

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

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

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

hart for her Almere
Freyaplantsoen 1, 1363 WB
(036) 737 01 40
www.hartforher.nl

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

MyFitness
fitness,	groepslessen	en	spinning
Argonweg 140, 1362 AD
(036) 525 88 10
www.my-fitness.nl, info@my-fitness.nl

Yds
personal	training,	bootcamp	en	meer
06-343 733 24
www.ydsports.nl, info@ydsports.nl 

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

nieuw
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dansen

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

dansstudio roxanne
danslessen voor kinderen
in buurtcentrum Amerika  
www.dansstudioroxanne.nl 
info@dansstudioroxanne.nl
Facebook: dansstudioroxanne

united dance Almere
Monacostraat 50, 1363 CG
www.uniteddancealmere.nl
uniteddancealmere@gmail.com
Facebook: uniteddancealmere

watersport

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

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

regatta Center Muiderzand                               
jeugdzeilsport	     
IJmeerdijk 4,1361 AA                                                            
www.regattacentermuiderzand.nl                              
info@regattacentermuiderzand.nl                                  

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

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

recreatie

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

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

bibliotheek

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

educatief

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

Flevomuziekschool
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

d i e n s T e n

advocaten

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

arbeidsrecht

Arvisie | Business Partner  
in Arbeidsrecht
Hebatstraat 8, 1363 RD
06-212 167 69
www.arvisie.nl, s.kroeke@arvisie.nl

belastingen

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

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

bewindvoering

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

mediation

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

wetswinkel

stichting wetswinkel Almere
wekelijks inloopspreekuur 
in Buurtcentrum Amerika
www.wetswinkelalmere.nl

M e d i 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

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

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

fotografie

dick Kikstra Photography 
Hermesstraat 16, 1363 TP
06-222 417 22
(036) 525 29 60
www.dickkikstra.nl
info@dickkikstra.nl

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

jonne Kingma Fotografie
all-round	freelance	fotograaf	
voor bedrijven en particulieren
06-510 288 96
www.jonnekingma.eu
hallo@jonnekingma.eu

grafische vormgeving

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

K L e d i n G

kledingreparatie

A & n Fashion
kledingreparatie,	gordijnen	op	maat
Europalaan 907, 1363 BM
Ajoeb 06-236 061 06
Nichan 06-242 850 49

Poort’s Kledingreparatie
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

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

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

Poort’s eethuis
Thorstraat 2, 1363 WM
(036) 750 51 15

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

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

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

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

H o r e 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

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

Chiang Mai 2Go Thai Food
Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
(036) 841 61 94 

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

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

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

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

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

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

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

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

Yamas delivery
Grieks	afhaal	en	bezorging
Xenonstraat 88, 1362 GH
(036) 535 02 69
www.yamasdelivery.nl
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w i n K e L s

food

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

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

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

Hira supermarket  
Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR

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

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

mode

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

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

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

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

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

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

adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

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

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

Fish & Food Almere Poort
Alseïdenstraat 20-20
06-467 46 988

jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
Alseïdenstraat 20-3 en 20-9
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

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
IJssalon:	Italiaans	ijs	en	koffie
Alseïdenstraat 20-4 en 20-10
06-863 712 62

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

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

diversen

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

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

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

dio drogisterij Zwanenkamp
Hongarijeplaats 4
1363 CA Almere Poort
tel. 036-737 00 11
info@drogisterijzwanenkamp.nl
www.diodrogist.nl

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

HiP Lifestyle for kids
kinderkamers en accessoires
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64

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

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

de Plint
werk-	en	leercentrum	met	winkel
Europalaan 830, 1363 BM
(036) 536 93 90

Veron scooters
Xenonstraat 93, 1362 GH
06-149 78 793 
FB: VeronScooters

wisse sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

Mini supermarkt Flevoland
halal: exotische producten, groenten,	
fruit,	kip,	rundergehakt,	doksi	(eend)
Alseïdenstraat 20-8
06-467 46 988

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

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

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

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

snack Corner Homerus
Nederlandse en Surinaamse snacks,
lunch	bezorgen	op	bestelling
Alseïdenstraat 20-8
06-848 748 84

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

winny & welzijn
facial,	manicure,	pedicure,	massage
Alseïdenstraat 20
06-430 642 71
www.wmmproducties.nl
info@wmmproducties.nl

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

nieuw
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Z O R G S C A l A

Dagboek van een huisarts

Ik word oud. Daar kwam ik ach-
ter door mijn co-assistent. Toen 
ik op de tweede dag van haar 
stage cappuccino voor haar ge-
haald had reageerde ze met “Oh 
chill!” Ik vond het niet verve-
lend, maar vroeger sprak ik mijn 
opleiders niet zo aan. Het is bijna 

een generatiekloof te noemen. Ook viel me een aantal 
dingen op als ik consulten die de co-assistent deed 
superviseerde. Als iemand bij me komt, wil ik graag 
iets ‘doen’. Een foto laten maken of bloedonderzoek 
laten verrichten ter geruststelling. Ik denk dat ik het 
zelf ook graag zo zou willen. 

Het plan van de co-assistent was vaak om één en 
ander nog een tijdje aan te zien. Dat is terecht. Het 
leeuwendeel van de klachten waarmee mensen naar de 
huisarts komen, gaat vanzelf over. Het advies en bijna 
clichématige ‘we kijken het twee weken aan’ is volle-
dig wetenschappelijk onderbouwd. Het was verfrissend 
om een co-assistent  in de praktijk te hebben. Het heeft 
me eraan herinnerd dat afwachten vaak het beste plan 
is, omdat niemand gebaat is bij onnodige onderzoe-
ken of verwijzingen. Het heeft me eraan herinnerd dat 
de hulpvraag meestal vanzelf boven tafel komt als je 
goed luistert. Ik ben soms ongeduldig.

Als het meeste vanzelf overgaat, wat doe je dan als 
huisarts? Geruststellen, uitleg en adviezen geven is een 
groot deel van ons vak. Helaas is er vaak maar weinig 
tijd voor een consult. Dit heeft ook te maken met de 
zorgverzekeraar. Soms ben ik meer tijd kwijt aan het 
proberen uit te leggen waarom een behandeling of pil 
niet vergoed wordt of om uit te zoeken waar en hoe 
eventueel wel. Bij Medi-Mere is onlangs een controle 
geweest van Achmea waarbij bekeken werd of de dub-
bele consulten die wij geboekt hebben wel terecht zijn 
– het bleek gelukkig in orde. De bewijslast wordt bij 
de huisarts neergelegd. Het vertrouwen in de gezond-
heidsprofessional lijkt soms helemaal verdwenen.

Collega’s hebben een manifest aan de deur van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ge-
spijkerd. Een aanklacht tegen de oneerlijke onderhan-
delingspositie van huisartsen tegenover de zorgverze-
keraars met wie zij contracten (moeten) afsluiten en 
tegen de ongebreidelde toename van bureaucratische 
rompslomp zonder oog voor de individuele patiënt. 
Het manifest wordt serieus genomen door de politiek 
en op deze manier kunnen wij ons hopelijk snel weer 
zoveel mogelijk richten op de kerntaak van ons vak: 
luisteren naar de patiënt.

Bart Elsen, huisarts n
http://hetroermoetom.nu

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

Logopedie Flevoland  036 - 549 93 27
Janina Köneke, (preverbaal-) logopedist
Barbara Richmond-van Olffen, logopedist
Vanessa van Aurich, logopedist

Psycholoog  06 - 573 255 35
Homa Mangal, psycholoog eerste lijn

Podotherapeuten Rondom 088 - 11 80 500
www.podotherapierondom.nl

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 06 - 392 071 54
Funda Petek, huidtherapeute 

Kinderpraktijk De Caleidoscoop 06 - 363 066 86
Suzanne Bakermans
Marja Barth

Hanssen Footcare 023 - 531 92 75
Michel Lever, orthopedisch schoentechnicus

Imre Zorg 020 - 616 80 00
Thuiszorgorganisatie

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 

Zorg van de toekomst: Poortkliniek
Persoonlijke vertrouwde zorg en intensieve samen werking tus-
sen 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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GAMMA 
Almere-Poort
maakt het voordelig met 
10% verhuisvoordeel

haal de 
leaflet in 
de bouw-

markt

VERON SCOOTERS

2 jaar 
garantie

bestel hem nu en profiteer van deze super-actie!

*excl. rijklaarmaakkosten, kenteken, leges en tenaamstellen à € 150,-

Xenonstraat 93 • 1362 GH Almere Poort
 06-149 78 793 • FB: VeronScooters

elders
€ 1349,-

bij ons
€ 1099,-*


