
kijk gauw 

voorin voor 

12 leuke 

coupons!
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6 I  c u l t u u r

Uniek theaterfestival voor de 

allerkleinsten op Stadhuisplein

7 I  k u n s t  I n  d e  w I j k

Arte College trakteerde bewoners 

op kunst als afsluiting projectweek

9 I  b a s I s o n d e r w I j s

Samenwerking basisscholen in 

Poort levert bijzondere kwaliteit

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

Go! Kinderopvang 

nu ook in Almere Poort

11 I  v r I j e  t I j d

Roxanne opent eigen dansschool 

na vijf jaar lesgeven in Poort

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

Praktijk Nathalie Jansen

biedt pakking met zeeklei

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

Kinderyoga

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

Nieuw in Almere Poort

16  I  b o u w e n  &  o n d e r n e m e n

Bun verwacht oplevering 

wijkwinkelcentrum 

Columbuskwartier medio 2016

17 I  c u l t u u r

Vis à Vis zet eerste founder 

in het zonnetje

18 I  v r I j e  t I j d

United Dance Almere

groeit mee met Poort

19 I  z o r g s c a l a

De plicht van ouders 

om hun kind te behoeden 

voor een slecht gebit

20 I  w o o n e x p e d I t I e  a l m e r e

Proef de sfeer van Poort 

tijdens de WoonExpeditie 

en laat je verrassen!

21 I  z e l f b o u w d a g  a l m e r e

Zelfbouwdag Almere

22 I  v r I j e  t I j d

Vier broers uit Almere Poort 

voetballen met veel plezier 

bij FC Muiderberg

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

Bewonersbijeenkomsten 

‘Omgaan met...’ in de Viplounge

27 I  v r I j e  t I j d

Arno Splinter verzorgt 

peuter- en kleutervoetbal

28 I  w a t e r s p o r t

Jeugdzeilvereniging 

Muiderzand coachte 

wereldkampioen Splash 2015

29 I  v r I j e  t I j d

Lessen Krav Maga in gymzaal

bij buurtcentrum Amerika

31 I  b a b y  &  d r e u m e s

Naast het zintuigenprikkelende 

Baby Sensory nu ook 

Dreumesfun in Almere Poort

32 I  g e b o r e n

Geboren in Poort

Gefeliciteerd!

33 I  z w a n g e r

Geboortecentrum Medi-Mere 

nu ook actief in Poortkliniek

34 I  t r a v e l

Scouts uit Poort namen deel 

aan wereldjamboree in Japan

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

Wie is jouw Prachtige Poortenaar?

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

Almere stad zonder afval

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

Zomerse initiatieven in Poort

38 I  s h o p p e n

Homerusmarkt viert uitbundig 

haar eenjarige jubileum

39 I  z o r g s c a l a

Huisartsen Vizier -- vertrouwd, 

betrokken en persoonlijk

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 psycholoog

www.dansstudioroxanne.nl 
info@dansstudioroxanne.nl

dansstudioroxanne
Buurtcentrum Amerika, Almere-Poort

GRATIS
PROEFLES!

Danslessen voor kinderen vanaf 2 jaar!
Peuterdans, Kleuterdans, Kidsdance,

(Show)Jazzdance, Klassiek Ballet, Spitzen,
Streetdance en Modern

flyerdansschool laaste.indd   9 22-04-15   21:15

Vmbo groen?
Doen!

Informatieavonden vmbo
16 november 2015 (BB/KB): 19 - 21 uur

19 november 2015 (GL/HGL): 19 - 21 uur

Open Huis vmbo
22 januari 2016: 18 - 21 uur
23 januari 2016: 10 - 13 uur 

Heliumweg 1
1362 JA Almere 
www.groenhorstalmere.nl



Coupon-voordeel bij Lunchtijd!

Op zoek naar leuke cadeautjes 
voor een leuke prijs? 

www.leukvanlieke.nl
met de actiecode AlmerePoort wordt je 

aankoop GRATIS geleverd in Almere Poort. 

Je betaalt dan dus geen verzendkosten.

Fotoshoot
twv €  89,-

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

nu €35,-

E 1

1 portie patat met 
saus naar keuze
voor

 G ®
“Meer dan een cafetaria!”

fd aran etari

Slagroom Milkshakes
Aardbei, Vanille, Chocolade

 of Banaan

Klein van €. 2,- NU €. 1,-
Middel van €. 2,50 NU €. 1,25

Groot van €. 2,95 NU €. 1,50

Free
Wi�

(Tegenover de Homerusmarkt)

Tegen inlevering van deze bon, iedere gast* een Milkshake!

(* = Maximaal 6 Milkshakes per bon!)
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JunGIAAnS ATelIeR

1 boetseerles E 5

De stof van de kussens nog helemaal goed, 
maar begint de vulling in te zakken?

www.abc-schuimplastichuis.nl
www.abc-schuimplasticshop.nl

10% 
KORTING 

OP POLYETHER

E 1
1 tosti

GRATIS 

WINTER-

CHECK! 

GARAGe/APK STATIOn 
AlmERE PooRT 

Bij ons ben je ongeacht het 
automerk aan het juiste adres!

bij inlevering van de coupon 
1 maand gratis dansles

‘Verborgen Vrouwenleed’
Lezing over het voorkomen van 

bekkenbodemklachten
i.s.m. Dr. Marijke Slieker-Ten Hove

Profundum Instituut

GRATIS deelname op
6 oktober 2015, 19.00 uur

s.v.p. aanmelden
anneliessteinmeier@hartforher.nl
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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
open: dinsdag t/m zaterdag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Afspraak maken? 036 303 00 16
Meer informatie: www.fotostudio87.nl

Geldig t/m 30 november 2015
Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen
Niet inwisselbaar tegen contanten of tegoeden

Fotostudio 87 • Argonweg 22
1362 AA  Almere Poort

Najadenstraat 8
1363 ST Almere Poort

(Tegenover de Homerusmarkt)

T. 036 - 848 1234

www.facebook.com/grandfetaria
Open: 12.00-21.00
Dinsdag gesloten

Veel Huisgemaakte producten!

Free
Wi�

(o.a. kip & hamburgers. Ook hebben wij halal snacks)

 G ®
“Meer dan een cafetaria!”

fd aran etari
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NIEUW
in Homeruskwar�er

www.grandfetaria.nl
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Geldig voor 
1 middag boetseerles 
inclusief materialen

op de maandag 
van 11.30-13.30 uur 

(normale prijs is 5,. 12)
graag telefonisch aanmelden

Jungiaans Atelier
Poseidonsingel 47

1363 TR Almere Poort
06 -131 857 16

miekeschram@xs4all.nl
www.jungiaansatelier.nl

*Geldt bij afhalen in zowel Amsterdam als Almere, 
in de maanden november, december 2015 en 

januari 2016 bij inlevering van de deze coupon.

www.abc-schuimplastichuis.nl
www.abc-schuimplasticshop.nl

Almere
Editiestraat 1, 
1321 NG Almere
Telefoon 036 5350948
Open:  Vrijdag 9:00 - 17:00

Zaterdag 9:00 - 12:00

Amsterdam
Albert Cuypstraat 165-167 
1073 BC Amsterdam
Telefoon 020 6646452
Open: Ma - Vrij 9:00 - 17:00

10% KORTING 
OP POLYETHER*

GARAGe/APK STATIOn 
AlmERE PooRT 

Bij ons ben je ongeacht het 
automerk aan het juiste adres!

open: maandag t/m vrijdag
 van 08.15 tot 17.00 uur

Argonweg 11
1362 AA Almere Poort

036-546 55 28
www.garage-almerepoort.nl

Op zoek naar leuke cadeautjes 
voor een leuke prijs? 

www.leukvanlieke.nl
met de actiecode AlmerePoort wordt je 

aankoop GRATIS geleverd* in Almere Poort. 
Cadeauverpakkingen zijn mogelijk!
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30 minutes, women only workout

Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort

aanmelden voor lezing via:
035 737 01 40

anneliessteinmeier@hartforher.nl

www.hartforher.nl



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

Bedrijvigheid en pop-up-gezelligheid
De zomervakantie lijkt al ver achter ons te liggen. Maar 
is dat erg? De scholen en activiteiten in Poort draaien nu 
weer op volle toeren, terrasjes worden opgezocht en al die 
bedrijvigheid is mooi om te zien. Moestuinen lijken als 
paddenstoelen uit de grond te schieten en buurtbarbecues 
verschijnen als pop-up-gezelligheid. Heb jij er wel eens 
over nagedacht wie er achter de buurtinitiatieven schuilt? 

Zet jouw favoriete actieve buur in het zonnetje en nomineer hem of haar voor 
‘Prachtige Poortenaar’ (zie pagina 36). Het gebiedskantoor Poort van de ge-
meente gaat de inzendingen beoordelen en wie weet win jij straks wel iets 
leuks. Een selfie met de nieuwe burgemeester van Almere, of jezelf op een 
cartoon. Dat laatste overkwam mij zomaar. Zie hierboven...

Suzan Breedveld, uitgever n

septemBer

 24 ‘Nasionale Braaidag’ Harborhouse

 25 ‘Reiki, een experiment’, bibliotheek

 25 Burendag Viplounge

 26 Burendag in de Rozentuin met lunch

 26 Buurtdiner Burendag Poorthuis

 27 De 30 van Almere, hardloopwedstrijd

 28 Poort-praat (0-4), bibliotheek Poort

 28 Proefles Tog Chöd, De Ruimte

 29 Feestelijke opening Grandfetaria

oktoBer

 01 Nat. Voorleeslunch ouderen, Vipl.

 02  2 Turven Hoog, Stadhuisplein

 02 Meidenclub 10+ Poorthuis

 02  Workshop herfst Jeniffersbloemen

 03  WoonExpeditie en Zelfbouwdag

 03  Planten-/KinderverwenHomerusmarkt

 03 Kraammarkt Flevoziekenhuis (Stad)

 06 Lezing bij Hart for her (zie coupon)

 06 Barista workshop, Heilig Boontje

 07 Superkrachtbronnen Klokhuis

 10 Buurt/wijkactie Poorthuis

 11 Repair Café, De Ruimte

 11 Proefjes doen in het Klokhuis

 12 Vriendjesweek United Dance Almere

 13 Kledingbeurs Poorthuis

 16 Bloembollen planten Cascadepark

 16 Jongensclub 10+ Poorthuis

 16  Workshop herfst Jeniffersbloemen

 19 Bijeenk. innerlijke groei, bibliotheek

 20  Gratis lesweek Flevomuziekschool

 21 Workshopdag Dansstudio Roxanne

 22 Kinderbios Poorthuis

 23 Halloween4kids Cascadepark

 25 Zingende rondleiding Klokhuis

 26 Poort-praat (0-4), bibliotheek Poort

 26 Proefles Tog Chöd, De Ruimte

novemBer

 02 Open lesweek Dansstudio Roxanne

 05 ‘Omgaan met... budget’, Viplounge

 06 Meidenclub 10+ Poorthuis

 07 Hobby en creatief Homerusmarkt

 08 Repair Café, De Ruimte

 08  Kinderworkshop lampion Jeniffersbl.

 11 Sint Maarten optocht Cascadepark

 16 Bijeenk. innerlijke groei, bibliotheek

 16 Info-avond vmbo bb/kb Groenhorst

 19 Info-avond vmbo gl/hgl Groenhorst

 20 Jongensclub 10+ Poorthuis

 23 Poort-praat (0-4), bibliotheek Poort

 26 Pepernoten bakken Poorthuis

 28 Informatiedag Flevomuziekschool

 29 Maidcafé 2-jarig bestaan Animere

 30 Groot Sinterklaasspel, Viplounge

decemBer

 07 Bijeenk. innerlijke groei, bibliotheek

 07  Workshop Kerst Jeniffersbloemen

 10 Open Huis MBO Groenhorst Almere

 12 Kerstmarkt Homerusmarkt

 13 Repair Café, De Ruimte

 13 Kerstvoorstelling United Dance A.

 14 Poort-praat (0-4), bibliotheek Poort

 16 Kerstpresentatie Dansst. Roxanne

evenementen POORT
C A R T O O N

POORT
NIEUWS

Praktijk Nathalie Jansen biedt pakking met zeeklei

Nathalie,
je ziet er nogal
jong uit, komt
dat door de

zeeklei?

?

Danseresje van 14
E. Degas

illustratie: w
w

w
.m

icheldeboer.net

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
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C U L T U U R

Uniek theaterfestival voor de 
allerkleinsten op stadhuisplein

Festival 2 Turven Hoog is het leukste theaterfestival voor kinde-

ren van 0 tot en met 6 jaar, met bijzondere voorstellingen uit heel 

europa. Het wordt al meer dan vijftien jaar jaarlijks in Almere 

georganiseerd. nu voor het eerst op en rond het Stadhuisplein. 

nieuwe festivallocaties
De nieuwe festivallocaties aan het Stad-
huisplein zijn Corrosia Stad, de nieuwe  bi-
bliotheek en het stadhuis. Festival 2 Tur-
ven Hoog bouwt er overal theatertjes en 
verandert deze gebouwen een weekend 
lang in een wereld van verwondering en 
theatermagie. Het festival presenteert er 
veertien zinnenprikkelende voorstellin-
gen: theater, dans, muziek, flamenco, cir-
cus, poppen- en objecttheater. Ook zijn er 
gratis toegankelijke workshops en kunst-
installaties die speciaal voor het festival 
worden gemaakt. Nieuw dit jaar zijn thea-
teracts op straat en in het winkelcentrum. 

meer dan 15 jaar in Almere
In 1999 werd op in opdracht van de Al-
meerse Theaters (Theater de Metropole 
en De Roestbak) het eerste peuter- en 
kleuterfestival in Almere georganiseerd. 
Het was een initiatief van de toenmalige 
schouwburgdirecteur Peter Voorbraak 
die Almere als kinderrijkste stad van Ne-
derland hiervoor ideaal vond. Het werd 
een groot succes! Vanaf die tijd heeft het 

Twee Turven Hoog Festival zich – met 
steun van subsidie van de provincie Fle-
voland en gemeente Almere – ontwik-
keld tot een jaarlijks terugkerend eve-
nement in de Schouwburg. Sinds 2007 
wordt het festival ook gefinancierd door 

landelijke fondsen en erkend als een plek 
voor nieuwe ontwikkelingen op dit ge-
bied. De missie van 2 Turven Hoog is om 
de kwaliteit van het podiumaanbod voor 
jonge kinderen te verbeteren. 

van Aaipet tot Flamenco
Een greep uit het aanbod: In Corrosia 
Stad kom je twee goochelaars tegen die 
je voor de gek houden in AaiPet en een 
ballet van plastic zakjes dat onder lei-
ding van een echte balletmeester ieder-
een betovert (Hoe de wind waait…).

In de nieuwe bibliotheek kun je ge-
nieten van een echte flamencodanseres 
(Azules rejas del amor) uit Spanje en ook 
baby’s gaan dansen in Koro Koro. Als je 
daar trek van hebt gekregen ga je lekker 
een soepje eten met de Soepmonsters in 
de kas van de vergeten groenten. 

En in het stadhuis zetten een heleboel 
muzikanten en dansers op zondagmid-
dag de entreehal op stelten met Wonder-
land en dan mag je meedoen als je wilt. 

Er zijn reuze Giraffen in de winkel-
straat en op zondag wordt op het Stad-
huisplein ook appelMoes gemaakt in de 
theatertent. 

In alle gebouwen vind je kunstwerken 
waar je vooral aan mag komen en in 
kunt spelen en er zijn gratis workshops. 
Kom kijken, luisteren, aanraken, dansen, 
zingen en springen. 

redactie n

vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 oktober
info: www.2turvenhoog.nl
kaartverkoop: www.corrosia.nl
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2turvenhoog.nl

festivalestivall

theater, circus,
muziek, dans
en beeldende 
kunst voor de 
allerkleinsten

0 / 6 
jaar

allerkleinsten

2turvenhoog.nl

jaar

vr2 
za3 en  zo4 

oktober 2015
Stadhuisplein 

Almere
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K U N S T  I N  D E  W I J K

Arte college trakteerde bewoners poort 
op kunst als afsluiting projectweek
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De projectweek van het Arte 
College in juni stond in het 
teken van verbinding met de 
bewoners uit Poort. Op don-
derdag 25 juni was er een 
presentatie van verschillende 
projecten, waar onder leiding 
van kunstenaars uit het stads-
deel naar toe was gewerkt.

Fotograaf Jonne Kingma is één van de 
professionals uit het stadsdeel die ge-
vraagd was een project te begeleiden. 
“Mensen bekender laten worden met de 
kracht van beeld leek mij een geweldige 
uitdaging. Ik wilde laten zien dat foto-

grafie veel meer is dan simpelweg het 
nemen van een foto. Compositie en con-
cept zijn minstens even belangrijk als de 
techniek. Vanaf begin april gaf ik iedere 
vrijdagmiddag een workshop. We heb-
ben vooral heel veel foto’s gemaakt. Het 
eindresultaat mag er zeker zijn. De stu-
denten hebben ieder iets leuks, origineels 
en soms ook verhalends neergezet. 

Lamarana en Shoshannah portretteer-
den medeleerlingen en exposeerden de 
foto’s in de wijk. Hierdoor ontstond een 
verbintenis tussen wijk en school. Zij pre-
senteerden de foto’s zowel in zwart-wit 
als in kleur en wilden hiermee in beeld 
brengen dat leerlingen en ook bewoners 
soms zwart-wit over elkaar denken, ter-
wijl er een meer gekleurd beeld is. Hun 
presentatie was onder het spoor, tussen 
de bewoonde wereld en de leegte”.  n
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Wij werken samenWij werken samen!

Kinderopvang
www.kikinous.nl

Oec. basisschool
www.de-kleine-wereld.nl

Montessori basisschool
www.montcascade.nl

 

 

 

 

 

• Kleine groepen
• Aandacht voor ieder kind
• Veilige omgeving
• Uitdagende leeromgeving 

Kijk voor meer informatie over de scholen of de kinderopvang op de eigen websites. 
Wij zijn gevestigd aan de Nederlandhof 5 - 1363 DC  te Almere-Poort

Wij werken samenWij werken samen!

Kinderopvang
www.kikinous.nl

Oec. basisschool
www.de-kleine-wereld.nl

Montessori basisschool
www.montcascade.nl

 

 

 

 

 

• Kleine groepen
• Aandacht voor ieder kind
• Veilige omgeving
• Uitdagende leeromgeving 

Kijk voor meer informatie over de scholen of de kinderopvang op de eigen websites. 
Wij zijn gevestigd aan de Nederlandhof 5 - 1363 DC  te Almere-Poort
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B A S I S O N D E R W I J S

Cascade en De Kleine Wereld zijn twee ba-
sisscholen in het Europakwartier. De scho-
len zijn samen gevestigd in één schoolge-
bouw, vlakbij het prachtige Cascadepark. 
Cascade en De Kleine Wereld zullen dit 
schooljaar onderzoeken of zij samen nog 
beter onderwijs kunnen geven aan hun 
leerlingen. Te denken valt aan gezamen-
lijke studiedagen en praktische zaken als 
vieringen, open dagen, vakleerkracht be-
wegingsonderwijs. Dit alles met behoud 
van de eigen identiteit.

Beide scholen hebben kleine groepen, 
met aandacht voor ieder kind; ze zijn 
kleinschalig en sociaal verbonden. Ze zien 
hun leerlingen als zelfstandige individu-
en en bieden ruimte voor talentontwik-

keling. Cascade biedt modern Montessori 
onderwijs en de Kleine Wereld heeft een 
Dalton concept. Zelfstandig (leren) wer-
ken staat bij beide scholen hoog in het 
vaandel. De kinderen lunchen met hun 
eigen leerkracht op school in een veilig 
pedagogisch klimaat. Ze worden slechts 
één keer per dag gebracht en gehaald. 

Binnenkort start kinderopvang ‘Kiki 
Nous’ een dependance in hun schoolge-
bouw. De combinatie van school en na-
schoolse opvang is voor werkende ouders 
heel plezierig. 

Wil je als nieuwe ouder een bezoek 
brengen aan de school in bedrijf, bel of 
mail dan even voor een afspraak. Je bent 
van harte welkom! n

De twee scholen van de Almeerse Scho-
len groep hebben besloten om intensief 
samen te gaan werken. De beide school-
teams wisselen ervaringen uit, zetten 
samen nieuwe dingen op en leren en 
versterken elkaar! Gelukkige bijkomstig-
heid hier is het feit dat op beide scholen 
veel methodes al identiek waren. Door de 
groei van de Columbusschool is de gehele 
bovenbouw inmiddels ondergebracht in 
het gebouw van de Europaschool. 

De Europaschool zelf is nu uitgebreid 
en kent thans alleen nog maar kleine, 
homogene groepen; een ideale basis voor 
goed onderwijs. Ook in het zorgteam 
voor beide scholen is flink geïnvesteerd.  

De eerste schooldag startte op de Eu-
ropaschool met een muzikaal spektakel 
met een onvolprezen optreden van een 
brassband. Dat was niet zonder reden. De 
Europaschool had namelijk de provinci-
ale aftrap van de Muziekimpuls vanuit 
het ministerie. Overigens houdt De Eu-
ropaschool het kunst- en cultuurprofiel 
en De Columbusschool het sportprofiel. 

Het plan is om uitwisseling te laten 
plaatsvinden. Op deze manier kan bij-
voorbeeld een leerling van de Colum-
busschool die graag zingt, plaatsnemen 
in het schoolkoor van de Europaschool. 
Een Europaschoolleerling die graag sport, 
kan gebruik maken van de buitenschoolse 
sportactiviteiten van de Columbusschool. 

De Columbusschool kent Neo groepen 
voor hoogbegaafden. Voor de zogenaam-
de meerpresteerders zijn op beide scho-
len plusklassen ingericht, gevuld met de 
nodige uitbreidingsstof, mede gebaseerd 
op het hoogbegaafdenonderwijs.

De samenwerking is niet alleen een 
logisch gevolg van het succes van beide 
scholen, maar ook goed voorbereid. Daar-
om is het voor niemand een verrassing 
dat de boven bouwleerlingen van beide 
scholen hun draai al hebben gevonden. n

samenwerking basisscholen in 

poort levert bijzondere kwaliteit

Van de zes basisscholen in Almere Poort zijn twee maal twee 

scholen bij het begin van dit schooljaar een intensieve samen-

werking aangegaan, met behoud van hun eigen identiteit. De 

scholen zullen faciliteiten en diensten delen en kunnen zo samen 

nog breder en completer onderwijs bieden.

Het gezamenlijke schoolgebouw met afgesloten speelplein aan de Nederlandhof

samenwerking montessori basisschool cascade en 

oecumenische dalton basisschool de kleine Wereld

samenwerking europa- 

en columbusschool
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K I N D E R O P V A N G

Go! kinderopvang 
nu ook in Almere poort

GO! Kinderopvang is onderdeel van SKl Kinderopvang. SKl Kin-

deropvang is al jaren de grootste aanbieder van kinderopvang in 

lely stad en biedt al meer dan 45 jaar professionele opvang voor 

kinderen van nul tot twaalf jaar bij kinderdagverblijven, buiten-

schoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. 

Groei en ontwikkeling
GO! Kinderopvang staat voor Groei en 
Ontwikkeling. Kinderen groeien en ont-
wikkelen zich in en veilige, gezellige en 
uitdagende omgeving, waarin zij zich 
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 
Tijdens de opvang worden kinderen 
spelenderwijs gestimuleerd en wordt ge-
werkt aan de persoonlijke ontwikkeling 
van elk kind. 

de droomspiegel
Samenwerken aan de ontwikkeling van 
een kind doet GO! Kinderopvang graag 
samen met onderwijs.  Bij Integraal Kind 
Centrum (IKC) De Droomspiegel dagen 
onderwijs en opvang jouw kind uit om 
zijn of haar talent te ontwikkelen. Hier 
wordt rekening gehouden met de mo-
gelijkheden van je kind. Voor kinderen 
vanaf twee jaar is er peuteropvang en als 
uw kind naar school gaat is er voor- en 
naschoolse opvang bij IKC De Droom-
spiegel. De jarenlange ervaring in het 

vormen van Integrale Kind Centra wordt 
nu óók in Almere ingezet. Opvang en 
onderwijs onder één dak!

Het vlaggenschip
Bij de speciaal voor kinderen ontwor-
pen vestiging het Vlaggenschip biedt 
GO! dagopvang voor kinderen van nul 
tot vier jaar en voor- en naschoolse op-
vang voor kinderen van vier tot twaalf 
jaar. Deze ruime vestiging ligt centraal 
in Almere Poort. De kinderen worden 
opgevangen in hun eigen stamgroep, 
maar maken daarnaast ook gebruik van 
de grote speelhal, het atelier en het kin-
derkookcafé.  

ouderbetrokkenheid
GO! vindt het belangrijk dat ouders hun 
kind met een gerust gevoel naar de op-
vang brengen. Elke ouder moet erop 
kunnen vertrouwen dat zijn of haar kind 
op een goede manier opgevangen wordt. 
Daarom worden ouders intensief bij de 

opvang betrokken. Bij het halen en bren-
gen worden de bijzonderheden van de 
dag besproken. In Konnect, het digitale 
oudercommunicatieplatform van GO!, 
staan foto’s en een persoonlijk digitaal 
schriftje van élk kind. Handig te raadple-
gen via een speciale GO! app op telefoon 
of tablet. Ook worden ouders regelmatig 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij bij-
voorbeeld de afsluiting van een thema, 
een bijeenkomst, ouderavonden en nog 
veel meer! 

kom eens langs!
Je bent van harte welkom op de vesti-
gingen van GO!. De medewerkers laten je 
graag hun vestiging zien en vertellen je 
meer over de dagelijkse gang van zaken, 
de werkwijze, de activiteiten en alles wat 
je wilt weten. Je kunt een rondleiding 
aanvragen via de website of telefonisch 
contact opnemen met de medewerkers 
van het Klant Contact Centrum van GO! 
Kinderopvang. n

De gezelligheid van een groep in een kinderdagverblijf of de kleinschaligheid en flexibiliteit van gastouderopvang?

Na schooltijd – onder begeleiding – met vriendjes spelen? Of spelenderwijs voorbereiden op de basisschool? 

Bij GO! kan het allemaal.

Kinderopvang voor 0 – 12 jaar

GO-KINDEROPVANG.NL

GO! Kinderopvang is onderdeel van SKL Kinderopvang. Wij bieden 
al meer dan 45 jaar professionele en vertrouwde opvang.

Wij laten u graag kennis maken met GO! Kinderopvang. Op onze website staat een actueel overzicht 

van de vestigingen. Neem contact op met onze medewerkers op nummer 0320 - 294 090 voor meer 

informatie of om een rondleiding aan te vragen. Dat kan ook via onze website.
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roxanne opent eigen dansschool 

na vijf jaar lesgeven in poort

Roxanne van Groen gaf jarenlang dansles bij verschillende dans-

scholen in het land. Sinds 2010 geeft zij met veel plezier les in 

buurtcentrum Amerika. Afgelopen voorjaar kreeg ze de kans om 

de lessen in Almere Poort voort te zetten onder haar eigen naam. 

een kans die ze met beide handen heeft aangegrepen!

ontwikkeling
Roxanne heeft een passie voor dans zo-
lang ze zich kan herinneren. Ze danste 
als klein meisje al veel verschillende 
stijlen en bracht heel wat uren per week 
in de dansstudio door. De opleiding tot 
dansdocent aan het Cios in Haarlem was 
voor haar dan ook een logische keuze. 
Meteen na haar afstuderen in 2010 be-
gon Roxanne met dansles geven in Poort.

Roxanne: “In 2010 waren er nog niet 
veel faciliteiten in het nieuwe stadsdeel 
en was er weinig te doen voor bewoners. 
Dat is nu wel anders! Het is mooi om te 
zien hoe Almere Poort in vijf jaar tijd is 
ontwikkeld en gegroeid. Ik ben er trots 
op dat ik hieraan mijn steentje heb kun-
nen bijdragen door danslessen te geven”.

De mogelijkheden in de wijk spraken 
haar direct aan en het kwam zover dat ze 
vier jaar geleden samen met haar vriend 
verhuisde naar het Europakwartier.

dansstudio roxanne
Na vijf jaar lesgeven was de tijd rijp voor 
een eigen dansschool, waarbij Roxanne 
haar eigen ideeën nog beter kwijt kan. 
Dansstudio Roxanne is een kleinschalige 
dansschool gevestigd in buurtcentrum 

Amerika. Er wordt gewerkt met kleine 
groepen, zodat iedereen voldoende aan-
dacht krijgt. Tijdens de lessen staat ple-
zier voorop, maar wordt natuurlijk ook 
aan de basistechnieken gewerkt.

Gevarieerd aanbod
Het gevarieerde aanbod begint met peu-
terdans voor kinderen vanaf twee jaar. 
Voor drie- en vierjarigen is er kleuter-
dans. De vijf- tot zevenjarigen kunnen 
kiezen tussen klassiek ballet en kids-
dance. Vanaf acht jaar is de keuze uitge-
breider, er kan dan worden gekozen uit 
klassiek ballet, (show) jazz, streetdance 
of modern. Na je twaalfde is het ook mo-
gelijk om spitzenles te volgen. Meerdere 
lessen combineren kan natuurlijk.

Naast de reguliere lessen worden er 
ook cursussen van zes weken en work-
shops verzorgd. Ieder seizoen zijn er 
kijklessen en rond de Kerst wordt er een 
kerstvoorstelling gegeven. Het seizoen 
wordt afgesloten met een eindvoorstel-
ling in het theater.

energie
Roxanne: “Veel leerlingen zitten al vanaf 
het begin bij mij op les. Het is fantastisch 

om te zien hoe ze groeien in hun dans. 
Hun enthousiasme geeft me veel energie”.

Dansstudio Roxanne was op 23 augus-
tus aanwezig bij het jaarlijkse Kinder-
feest in het Cascadepark met workshops 
en optredens. Roxanne: “Voor mij was 
het de ultieme gelegenheid om mijn aan-
bod te presenteren. De leerlingen vonden 
het natuurlijk leuk om op te treden. De 
bedoeling is dan ook dat we jaarlijks te-
rugkeren”.
 
toekomst
Naast het geven van dansles zet Roxanne 
zich ook in als vrijwilliger bij De Schoor. 
Bij verschillende buurtinitiatieven en ac-
tiviteiten is zij een vertrouwd gezicht. 

Voor de toekomst zit Roxanne vol plan-
nen, zoals het uitbreiden van het aanbod 
en het opstarten van een talentenklas.

Lijkt het jou leuk om te dansen? Kom 
langs voor een gratis proefles of meld je 
aan via de website. Dit seizoen is er een 
actie speciaal voor nieuwe aanmeldin-
gen. Wie zich inschrijft voor 31 oktober, 
krijgt een maand gratis dansles! 

redactie n
www.dansstudioroxanne.nl
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praktijk nathalie Jansen 
biedt pakking met zeeklei

naast ontspannende en helende massages kun je bij Praktijk 

nathalie Jansen in het Homeruskwartier nu ook terecht voor de 

universal Contour Wrap®. een twee uur durende behandeling 

waarbij je wordt ingezwachteld met warme wikkels gedrenkt 

in zeeklei. na afloop voel je dat je letterlijk beter in je vel zit – 

je huid voelt zijdezacht aan, je lichaam is van gifstoffen verlost 

en je verliest centimeters op plaatsen waar afvallen niet lukte.

Ik was al proefkonijn toen Nathalie nog 
met droge zwachtels moest oefenen tij-
dens de cursus. Maar vandaag krijg ik de 
echte behandeling. In Nathalies praktijk 
aan huis is het licht gedimd en de tempe-
ratuur aangenaam. Na een intake word 
ik op allerlei plaatsen gemeten met een 
meetlint. Nathalie zet kleine streepjes op 
mijn huid, zodat ze na de behandeling 
op precies dezelfde plaatsen kan meten. 
In een hoek van de behandelkamer staat 
een metalen bak met daarin de in warme 
zeeklei gedrenkte zwachtels. Het poeder 
waar de klei mee wordt aangemaakt, is 
puur van hoogwaardige klei, gewonnen 
op verschillende plaatsen ter wereld. 

eeuwenlang
De Universal Contour Wrap werd 25 jaar 
geleden in de Verenigde Staten ontwik-
keld door een arts als detox-behandeling 
voor lever- en nierpatiënten. Maar de 
goede eigenschappen van klei zijn al 
eeuwenlang bekend. Bijna elk volk heeft 
klei- of leembehandelingen in zijn na-
tuurtherapeutische tradities. Klei reinigt, 
mineraliseert, zet genezende processen 
in gang en reguleert de gehele ecologie 
van het menselijk lichaam. Het kan ge-
nezingsprocessen bij bepaalde kwalen 
en ziekten ondersteunen. Klei is rijk aan 
bentonine, magnesium, sodium en zink. 
Met de behandeling verlies je geen vet of 
vocht, maar wel gifstoffen. Deze toxines 
hopen zich op tussen vetcellen en ver-
slechteren doorbloeding. 

Wikkelingen
Handig pakt Nathalie me in. De zwach-
tels worden op een specifieke manier ge-
wikkeld. Al gauw zie ik eruit als Dummie 

de Mummie en ik heb associaties met 
beelden van de kunstenaar Degas. De 
zwachtels zitten vrij strak, maar het is 
goed te doen. Het is voor een uur en wie 
het vervelend vindt, denkt aan alle goe-
de werkingen en het te behalen resultaat. 

extraatje
Nadat ik helemaal ben ingezwachteld – 
op handen, voeten en hoofd na – krijg ik 
nog een groot pak van luchtdoorlatend 
rubber aan. Dit is om de warmte vast 
te houden zonder dat je gaat zweten. Ik 
mag onderuit gaan liggen op de behan-
delstoel. Om het zo aangenaam mogelijk 
te maken en te helpen met ontspannen, 
geeft Nathalie een korte massage bij 
hoofd en voeten. Dit is het extraatje dat 
Nathalie haar cliënten biedt. Op de ach-
tergrond klinkt zachte, Oosterse muziek. 

‘Danseresje van veertien jaar’ van Degas



Vervolgens biedt Nathalie me een pitten-
zakje voor op mijn ogen aan en zijn van 
het uur nog veertig minuten over, die 
ik in een ontspannen bijna-slaap door-
breng. Naast me staat een glas water met 
een rietje. Goed drinken is belangrijk.

centimeters
Voor ik het weet, is het uur voorbij en 
komt Nathalie terug de kamer in om me 
uit te pakken. Ik krijg een badjas en mag 
weer even gaan zitten om goed op te 
drogen. Na de behandeling neem je geen 
douche, omdat de klei die in je huid is 
getrokken, nog doorwerkt. Gelukkig ruikt 
en voelt het niet onaangenaam en zie ik 
er ook niet grijs uit. Alleen de streepjes 
die Nathalie tijdens het meten vooraf op 
mijn huid heeft gezet, zijn zichtbaar. Deze 
komen van pas nu ze de meting na de 
behandeling gaat doen. Ze schrijft de re-
sultaten op mijn persoonlijke kaart en na 
enig rekenwerk krijg ik te horen dat ik 
in totaal 15 centimeter aan omvang kwijt 
ben. Aangeraden wordt de behandeling 
als een kuur van minimaal drie keer te 
nemen en de kuur eens in de zoveel tijd 
te herhalen. Dit omdat zich in de loop van 
de tijd opnieuw gifstoffen zullen ophopen 
in je lichaam. Een andere optie is onder-
houden met eens per twee maanden een 
behandeling.

Levensstijl
Mijn huid voelt superzacht aan, cellulitis 
en oneffenheden zijn verminderd en ik 
ben een stukje verder op weg naar een 
goed figuur en een gezond lijf. Net als bij 

Het is een typische 
dinsdagmid dag bij 

Cherries People – op 
locatie Zen Company – als 

de eerste kinderen naar binnen druppelen 
voor de yogales voor kinderen van 4 tot en 
met 7 jaar. De ouders kletsen even bij en 
de kinderen hebben de poefjes helemaal 
ontdekt en springen van poef naar poef 
alsof het waterlelieblaadjes zijn. Nadat 
alle kinderen zijn gearriveerd, spreken de 
ouders af om samen naar Heilig Boontje 
te gaan voor een heerlijk kopje chai latte. 

Om half drie mogen de kinderen op 
hun poefje zitten en gaat de vertelsteen 
rond, iedereen mag vertellen hoe zijn of 
haar week was. Nadat iedereen zijn ver-
haal heeft kunnen doen, krijgen alle kin-
deren een felgekleurde veer. We stellen 
de vraag: “Van welke vogel zou dit veer-
tje zijn?” Verschillende suggesties worden 
gedaan. “Is het van een meeuw?”, “Nee, 
volgens mij is het van een papegaai!” 

En dan begint ons yoga-avontuur in de 
jungle op zoek naar deze vogel... We ko-
men in de jungle verschillende dieren te-
gen. De kinderen brullen enthousiast met 
de leeuwen mee en trommelen op hun 
borst zoals de gorilla’s. Maar ze kunnen 
ook erg stil en klein zijn net als de muisjes 
en sierlijk als de vlinders.

Na een heleboel dieren gezien te heb-
ben in de jungle, vinden we dan eindelijk 
onze vogel. Samen rusten we uit onder 
zijn warme vleugels. Ga jij mee met ons 
volgende avontuur? Meld je aan via e-
mail voor een gratis proefles!

Halima & Maryan n

aanmelden: info@cherriespeople.nl
locatie: Zen Company, Europalaan 848

Cherries People biedt:
• kinderyoga 4-7 jaar
• kinderyoga 8-13 jaar
• mamma & baby yoga
•  zwangerschapsyoga & geboorte-

voorbereiding
• slow yoga

kinderyoga
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alle behandelingen is het resul-
taat pas optimaal als je ook je le-
vensstijl aanpast. Probeer stress te ver-
minderen, leef met regelmaat, zorg voor 
voldoende rust en ontspanning, eet ge-
zond, drink en beweeg voldoende. Deed 
je dit alles al, dan kan de behandeling 
je helpen met probleemzones of huid-
problemen. Of zie het als een goed be-
gin van een nieuwe levensstijl, een zetje 
in de richting van een gezond gewicht. 
De behandeling doet overigens evenveel 
goeds voor slanke mensen.

Huiswerk
Nathalie geeft als advies mee om de eer-
ste drie dagen niet te douchen en daarna 
een douchecrème en bodylotion te ge-
bruiken die het effect van de behande-
ling versterken. De body lotion is bij de 
kuur inbegrepen en de douchecrème kun 
je optioneel voor 12 euro meenemen. 
Ook het gebruiken van een massagebor-
stel werkt stimulerend. Ik vind een ge-
schikt exemplaar bij De Tuinen en doe 
mijn huiswerk. De eerste drie dagen na 
de behandeling wordt het drinken van 
koffie en alcoholische dranken afge-
raden. Ook dat lukt, al vind ik wel dat 
ik op dag vier een latte macchiato ver-
diend heb. Na twee behandelingen merk 
ik duidelijk verbetering, mijn kleding zit 
losser en ik ben mijn drie vakantiekilo’s 
kwijt. Ik hoop dat dit nog even doorzet 
met nog een derde behandeling te gaan. 
Weer een aanwinst in Almere Poort!

redactie n

Nathalie praktijk voor:

• helingtherapie

• massage

• ontspanning

• ontgiften

• sabaaydi massage

• voetreflexologie

• oorkaarstherapie

• detox pakking

Versterkt het zelfgenezend 

vermogen van uw lichaam.

Voor elke klacht een 

passende behandeling.

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

 Jansen
gediplomeerd 
therapeute

06 -133 986 70 • Lokistraat 30 • 1363 WG Almere • praktijknathaliejansen@gmail.com
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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

Jeniffersbloemen
Europalaan 818
Toen begin dit jaar de buurman stopte 
met zijn boekwinkel Klondyke, bood dit 
Jeniffer van den Broek kans om haar 
bloemenwinkel uit te breiden. Doordat 
Jeniffer naast het verkopen van verse 
bloemen, bloemstukken en planten ook 
workshops bloemschikken in de zaak 
organiseerde, haar assortiment cadeaus 
had uitgebreid en een DHL Servicepoint 
was begonnen, was de extra winkel-
ruimte meer dan welkom. Tussen beide 
panden is nu een grote doorgang. Aan 
de ene kant vind je nu uitsluitend de 
mooiste bloemen en planten, met achter 
de toonbank plaats voor het klaarmaken 
van bestellingen. Aan de andere zijde be-
vindt zich de DHL-balie, waar Jeniffers 
vader Jan-Willem de klanten bedient. De 
boekenkasten van de vorige winkel doen 
prima dienst als schappen voor potten, 
vazen en andere leuke cadeau-artikelen. 
Op kleur gerangschikt ziet het er prach-
tig uit. In het midden van deze ruimte 
staat een grote tafel, die zo’n twee keer 
per maand gebruikt wordt voor de work-
shops bloemschikken. De eerstvolgende 
workshops hebben natuurlijk een herfst-
thema en vanaf november leeft Jeniffer 
zich graag helemaal uit op de feestdagen, 
waar zij zich het hele jaar op verheugt. 
Jeniffer heeft ruime openingstijden en 
krijgt ongeveer evenveel klanten in de 
winkel als bestellingen van particulieren 
en bedrijven. Ook de bloemenabonne-
menten – met leenvaas – doen het goed.

Grandfetaria
Najadenstraat 8
Sinds twee maanden heeft het Homerus-
kwartier er een fijne eetgelegenheid – en 
afhaal – bij. Je vindt de Grandfetaria naast 
de Homerusmarkt. De naam spreekt voor 
zich: een cafetaria met de allure van een 
grand café. De Groninger Harald Brouwer 
is geen vreemde in de horecawereld. Hij is 
gepassioneerd chefkok en maakte carrière 
in de subtopklasse. Sinds negen jaar woont 
hij in Almere en onze groene stad won al 
gauw zijn hart. De wandgrote natuurfoto’s 
in de zaak zijn van zijn hand en allemaal 
in Almere gemaakt, tijdens tochten op 
de fiets of de motor. Na jarenlang op en 
neer reizen naar zijn zaak in Loosdrecht 
en lange werkdagen maken wilde hij graag 
zijn concept voor de Grandfetaria dichter-
bij huis ten uitvoer brengen. Het was zijn 
vrouw die de Homerusmarkt ontdekte en 
hem tipte op de panden daar omheen. Dit 
pand met het zonnige terras bleek perfect. 
Op de twee blinde muren, waar nog tegen-
aan gebouwd zal worden, liet Harald zijn 
logo schilderen en mochten leerlingen van 
het Arte College zich uitleven. 

Veel buurtbewoners hebben de weg naar 
de Grandfetaria inmiddels gevonden en de 
vrolijke Harald, bij wie kwaliteit hoog in 
het vaandel staat, maakt van elke gast een 
tevreden gast. Naast heerlijke, in verant-
woord vet gefrituurde friet en snacks en 
uiteraard slagroomsoftijs kun je hier ook 
terecht voor een belegd broodje, uitsmijter, 
pasta maaltijd of salade. Op de kaart staan 
ook halal- en vegetarische gerechten, zo-

 G ®
“Meer dan een cafetaria!”

fd aran etari

Najadenstraat 8
1363 ST Almere Poort
(Tegenover de Homerusmarkt)

T. 036 - 848 1234

www.facebook.com/grandfetaria
Open: 12.00-21.00

Veel Huisgemaakte
producten!

Free
Wi�

(o.a. kipproducten, tartaar & hamburgers)

Tevens serveren wij halal gerechten!

Dinsdag gesloten

NIEUW
in Homeruskwar�er

www.grandfetaria.nl

als de overheerlijke Souflesse, een luxe 
kaassoufflé. Verrassend aangenaam is ook 
de wijnkaart, met bijvoorbeeld goede Sau-
vignon Blanc en Chardonnay vanaf g 2,50 
per glas en andere prachtige wijnen die 
Harald zijn volwassen gasten graag gunt. 
Veel producten zijn echt huisgemaakt, zo-
als gehaktballen, warm vlees, rosbief, filet 
americain, tartaar, hamburgers en gegrilde 
kip. De Grandfetariaburger is nu al favo-
riet bij de gasten, een haute cuisine-burger 
met pata negraham en truffelmayonaise. 

Op dinsdagen is de Grandfetaria geslo-
ten, behalve op 29 september, want dan is 
de officiële opening, waarvoor je je aan 
kunt melden via de website of Facebook. 
Je kunt dan proeven van Oerfriet, Bour-
gondische Bitterballen, Souflesse, wijnen 
van Ad Bibendum en Limburgs Alfa bier.
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Levenskunst in beweging
De Ruimte, Nimfenplein 1
Janet Kunst woont al ruim dertig jaar in 
Almere en ontdekte Almere Poort tijdens 
omzwervingen door de stad. Zij wil hier 
graag iets neerzetten voor bewoners. Als 
docent Tibetaanse bewegingsleer helpt 
zij anderen tot ontspanning en vita-
liteit te komen en vanuit aandacht en 
positieve kracht te leven. Haar grootste 
passie is Tog Chöd – een mix van dans, 
krijgskunst en meditatie uit het boed-
dhisme. Hierbij neem je letterlijk en fi-
guurlijk het heft in eigen handen, in de 
vorm van een houten zwaard. Tog Chöd 
geeft een stevige basis om los te komen 
van  dagelijkse beslommeringen, stress 
en vermoeidheid, door de afwisseling 
van rust en actie. Op zaterdag 3 oktober 
geeft Janet om 14:00 uur een demon-
stratie Tog Chöd in de Sterrenschool en 
op maandagavond 28 september en 26 
oktober om 20:00 uur twee proeflessen 
in gymzaal ‘De Ruimte’. Daarna start een 
lessenserie op wekelijkse basis. Meer in-
formatie vind je op Janet’s overzichte-
lijke website. De proeflessen kosten g 10 
voor één en g 15 voor twee lessen. Bel of 
mail Janet voor info of opgeven.

de Uitvindschuur
www.uitvindschuur.nl
In de webshop van De Uitvindschuur is 
iederéén uitvinder. Je vindt er alleen de 
allerleukste creatief-technische doe-het-
zelf projecten van internationaal be-
kroonde merken. Leer bijvoorbeeld alles 
over NASA en bouw je eigen Marsrover 
met de littleBits Space Kit. Maak je ei-
gen Korg synthesizer met de Synth Kit. 
En heb je ooit een muurschildering geluid 
horen maken als je ’m aanraakt? Met pro-
jecten die het kritisch en creatief denk-
vermogen stimuleren laat De Uitvind-
schuur zien hoe leuk leren kan zijn. In de 
klas of aan de keukentafel. Voor jong en 
oud. En alleen bij De Uitvindschuur met 
unieke, Nederlandstalige projectbeschrij-
vingen. Bouw jij zelf je eigen kietelma-
chine, tekenrobot, Sint-Maarten-lampion 
of kerst  dorp met licht? Of word je liever 
een rockster en maak je een keytar? Tot 
ziens in De Uitvindschuur! Lucas van Tol 
is sound designer voor computergames en 
woont in Columbuskwartier. Hij wil met 
zijn webshop laten zien hoe leuk en cre-
atief techniek kan zijn, voor jongens én 
meisjes. Poortbewoners kunnen de kor-
tingscode ‘ikwooninpoort’ gebruiken.  n

iedereen is uitvinder
de allerleukste creatieve doe-het-zelf

elektronicaprojecten voor in de klas of
rond de keukentafel.

www.uitvindschuur.nl
info@uitvindschuur.nl

uitvindschuur
uitvindschuur@

www.janetkunst.nl · 06 202 359 09 
levenskunstinbeweging@gmail.com 

Jenny’s studio
Homerusmarkt (boven), Alseidenstraat
Eind augustus opende de ambitieuze all-
round kapster Jenny Medina de Collin 
een kapsalon op de bovenverdieping van 
de Homerusmarkt: Jenny’s Studio. Jenny 
komt uit Maracaibo, Venezuela. Al jong 
was zij bezig met uiterlijke verzorging, 
vond het leuk om mensen mooi te ma-
ken en te adviseren over styling en wat 
goed is voor je haar. Maar haar ouders 
vonden dat ze moest studeren, dus Jenny 
werd onderwijzeres in het speciaal on-
derwijs. Nadat ze met haar gezin naar 
Nederland verhuisde, maakte zij alsnog 
van haar hobby haar beroep. Na de op-
leiding werkte ze als thuiskapper en als 
vrijwilligster bij De Kiekendief. Jenny 
werkt met mooie producten van L’Oréal 
en Hipertin. Zij houdt van haar vak en 
geeft haar klanten graag de persoonlijke 
aandacht die ze verdienen. Alles doet ze 
met evenveel passie en vakkundigheid: 
opsteken, verschillende kniptechnieken, 
kleuren mengen, ombre, krullend haar, 
latino haar, uitdunnen, laagjes, bruids-
kapsels, dames, heren en kinderen. Ze 
is flexibel, op afspraak werkt ze ook 
’s avonds en op zondag. 
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Bun verwacht oplevering wijkwinkel -
centrum columbuskwartier medio 2016

Op 22 april 2015 gaf wethouder 

Henk Mulder het startsein voor 

de bouw van het meest duur-

zame en spectaculaire wijkwin-

kelcentrum van nederland. Het 

gebouw, dat is ontworpen door 

de internationaal bekende en 

toonaangevende architect erick 

van egeraat, wordt de blikvan-

ger van Almere Poort. Dit zeer 

bijzondere wijkwinkelcen trum 

wordt ontwikkeld door Bun. 

voortgang bouw
Op dit moment is op de bouwplaats aan 
de Olivier van Noortstraat voor de leek 
nog niet veel te zien. Frank van den 
Doel, hoofd vastgoed en projectontwik-
keling bij Bun: “Er wordt hard gewerkt 
aan de parkeerkelder en de fundering. 
Als die klaar zijn, schiet het gebouw de 
lucht in. De werkzaamheden verlopen 
voorspoedig en geheel volgens plan. 
We verwachten de oplevering medio 
2016. Het gebouw zal bestaan uit circa 
2500 m2 aan winkel oppervlak, 29 unieke 
huurapparte men ten, een overdekt par-
keerterrein en twee luxueuze penthouses 

zoals je ze tot op heden alleen in het bui-
tenland vindt”. 

Albert Heijn
In het wijkwinkelcentrum komt een grote 
Albert Heijn. Dit wordt de tweede super-
markt in Poort, na de eerste aan de Hon-
garijeplaats in Europakwartier. Frank 
van den Doel: “Dit is de reden dat er zo 
lang gewacht is met de aanvang. Je moet 
wel voldoende monden hebben om te 
voeden. Almere Poort groeit langzamer 
dan oorspronkelijk was voorzien. Maar 
er is wel degelijk groei, dus nu durven 
we het aan. Wij gaan ervan uit dat we in 

de zomer van 2016 inwoners van Poort 
kunnen verwennen met volle schappen 
en uitsluitend verse producten”. 

De Albert Heijn in Columbuskwartier 
wordt de vijfde supermarkt van Bun in 
Almere van de achttien in totaal. Het fa-
miliebedrijf Bun heeft zijn oorsprong in 
Amsterdam, maar kan zich inmiddels ge-
rust honderd procent Almeers noemen. 
In 1979, toen Almere net 4000 bewo-
ners had, startte Bun met de exploitatie 
van de Albert Heijn aan de Vrijmark in 
Almere Haven. Onlangs is deze vesti-
ging gereloceerd naar de Markenlaan, 
waar een gebouw is neergezet dat vol-

Wethouder Henk Mulder slaat de eerste paal van het wijkwinkelcentrum
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vis à vis zet eerste founder 
in het zonnetje

na zes succesvolle jaren op de vaste locatie in Almere, waar Vis 

à Vis meer dan 160.000 bezoekers mocht verwelkomen, is het 

tijd voor de volgende stap. Vis à Vis gaat zich écht wortelen in 

Almere. In samenwerking met de gemeente Almere bouwt Vis à 

Vis een werkruimte en restaurant geïnspireerd op een schetsont-

werp van Joep van lieshout. Hiermee realiseert het gezelschap 

een landelijke culturele trekpleister naast het Almeerderstrand. 

eerste founder
Om de financiering rond te krijgen zoekt 
Vis à Vis founders die een substantiële 
bijdrage willen leveren aan de bouw van 
deze bijzondere locatie die een kantoor 
en restaurant herbergt. De eerste founders 
zijn gevonden in de personen van Susan 
en Jan Bun namens Bun.

Susan en Jan Bun reageren desge-
vraagd: “Wij wonen al vijfendertig jaar 
in Almere en het is echt onze stad. Een 
gezelschap als Vis à Vis is een aanwinst, 
daarom ondersteunen wij dit geweldige 
initiatief. We zien de bevlogenheid en 
passie van de organisatie achter Vis à 
Vis en wij dragen graag bij aan de ont-
wikkeling van een vaste plek voor dit 
gezelschap.”

Arjen Anker, artistiek leider van Vis 
à Vis dankt Susan en Jan Bun voor de 
instap als founder. Naast Bun zoekt Vis 

à Vis nog zeven andere organisaties die 
het project willen steunen. “Als founder 
van Vis à Vis draag je bij aan de verrij-
king van het culturele aanbod in Almere, 
en krijg je naast bijzondere voorstellin-
gen een eigen stamtafel in het nieuwe 
restaurant”.

theaterspektakel
Sinds 1990 heeft Vis à Vis in tal van 
producties de grenzen van locatietheater 
opgezocht en een vorm van uniek thea-
terspektakel ontwikkeld. Luchtige come-
dy, verbluffend spektakel en vernuftige 
verhaallijnen leiden het publiek met een 
knipoog langs de afgrond van zware di-
lemma’s. In al het theatrale geweld blijft 
de kleine menselijke maat de hoofdrol 
spelen.	 n

www.visavis.nl | 036-536 99 33

Susan en Jan Bun tekenen de cheque namens Bun

doet aan de meest moderne eisen en de 
hoogste duurzaamheidsstandaard. Ook 
bij het ontwerp voor de bouw in Colum-
buskwartier is hier vanuit gegaan.

duurzaamheid
De duurzaamheid zit hem niet alleen 
in het gebruik van de bouwmaterialen 
– vijftig procent van het beton is bij-
voorbeeld hergebruikt – maar ook in het 
energieverbruik. Frank van den Doel: 
“De supermarkt hoeft niet aangesloten te 
worden op warmte van buitenaf, maar 
wordt verwarmd door middel van de 
warme lucht die van de koelingen komt. 
De supermarkt krijgt een groen dak, wat 
natuurlijk leuk is om op uit te kijken 
maar, niet onbelangrijk, ook zorgt voor 
isolatie en het filteren van CO2. Dan is 
er nog de afwatering. Onder de helling-
baan naar de parkeerkelder zal zich een 
waterberging bevinden, waardoor bij he-
vige regenbuien het water kan worden 
opgevangen. Deze waterberging wordt 
gebruikt voor bewatering van de daktuin 
en als buffer voor de sprinklerinstallatie.

Woningen
De 29 luxe huurappartementen en twee 
penthouses variëren in grootte van circa 
60 m2 tot 240 m2 en hebben elk hun ei-
gen indeling. Op die manier zijn ze al-
lemaal uniek en zal er voor iedereen iets 
passends bij zijn. De woningen worden 
hoogwaardig afgewerkt en hebben alle-
maal een buitenruimte in de vorm van 
een balkon of dakterras. Ook de apparte-
menten zullen energiezuinig zijn. Verde-
re details over de appartementen worden 
het vierde kwartaal van dit jaar bekend 
gemaakt. Het is dan nog ongeveer zes 
maanden tot de verwachte oplevering”.

Bun in poort
De eerste appartementen en het eerste 
schoolgebouw in Almere Poort zijn gere-
aliseerd door Bun in 2006. Hoewel Poort 
nog een zandvlakte was waar alleen de 
trein langs reed en nog niet stopte, zag 
Bun de kwaliteiten van het gebied. Dat 
Bun ook sociaal en cultureel geënga-
geerd is, laat niet alleen het bericht hier-
naast zien maar ook de altijd nette om-
geving rond de gebouwen en deelname 
aan kleinschalige projecten in de buurt. 
Zoals bijvoorbeeld opruimacties met 
scho len en sponsoring van sportclubs.

redactie n
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United dance Almere 
groeit mee met poort

29 augustus was het feest in 
de Monacostraat! Ter afsluiting 
van de open lesweek en ter ge-
legenheid van hun éénjarig ju-
bileum zetten Sara en eline een 

geslaagde open dag neer. 

Feestweek
Het was niet zomaar een open lesweek. 
Iedereen kon uiteraard aan alle lessen 
gratis deelnemen,  maar United Dance 
Almere zorgde ook voor workshops van 
andere inspirerende dansers. Tushar, Yaël 
Sarioa en Anouk (bekend van Fame Aca-
demy) hebben voor veel extra dansplezier 
gezorgd. Als klap op de vuurpijl gaf Sha-
ker (SYTYCD, The Ultimate Dance Battle, 
Junior Dance), een spetterende workshop. 
Sara: “Wij zijn erg vereerd dat een be-
roemdheid als Shaker onze dansschool 
heeft bezocht, hij laat daarmee zien ons 
een warm hart toe te dragen”. 

Ook aanwezig op 29 augustus was de 
Flevomuziekschool. Er waren proefles-
sen voor piano, gitaar, zang, drum en DJ. 
Dat de Flevomuziekschool zijn inmiddels 
tweejarig bestaan vierde, verhoogde al-
leen maar de feestvreugde. United Dance 
Almere en de Flevomuziekschool zijn 

twee jonge, energieke bedrijven die zich 
in Almere met name onderscheiden door 
de persoonlijke benadering van hun leer-
lingen en cursisten. Troyson James van 
de Flevomuziekschool en Eline en Sara 
van United Dance Almere zullen elkaar 
in de toekomst vaker versterken tijdens 
evenementen en optredens.

evenementen
United Dance Almere blijft ook onder-
scheidend door de actieve deelname aan 
evenementen in Almere Poort en daar-
buiten. Afgelopen mei verzorgden zij de 
warming-up en optredens bij de eerste 
Almeerse Kika-run. In de zomervakan-
tie gaven Sara en Eline workshops op 
de Playground in het Cascadepark en 
ook waren zij aanwezig tijdens het Kin-
derfeest. Eline: “Het Kinderfeest is een 
geweldig leuk en goed evenement, we 
willen zeker volgend jaar weer van de 
partij zijn!” De eerste eindvoorstelling 
‘Around the World’ was een groot succes. 
De leerlingen hebben tweemaal voor een 
uitverkochte zaal al het moois laten zien 
dat zij het afgelopen jaar geleerd hebben. 

Het eerste optreden voor dit school-
jaar zal zijn op 12 september: de beide 
Stageperformance-groepen zullen in de 
middag aanwezig zijn bij het éénjarig 
bestaan van de Homerusmarkt.

What’s new?
Het toch al ruime aanbod is vanaf sep-
tember 2015 uitgebreid met lessen Urban, 
spitzenles (vanaf 12 jaar) en ballet vanaf 4 
jaar. Voor de Stageperformance-groepen 
is afgelopen mei een auditie gehouden, zij 
zullen dit jaar met wedstrijden mee gaan 
doen.  Sara en Eline: “Wij vinden dat een 
auditie de meest eerlijke kans is om deel 
uit te kunnen maken van een Stageper-
formance groep. Als wij kinderen (nog) 
niet geschikt vinden, geven we daar altijd 
een gedegen advies bij”. 

In de week van 12 tot en met 17 ok-
tober mogen alle leerlingen een vriendje 
of vriendinnetje meenemen naar de les. 
Ook zullen ze dit jaar weer werken aan 
een kerst- en een eindvoorstelling.

Sara en Eline: “Wij genieten enorm van 
het plezier dat onze leerlingen hebben en 
we gaan er dit jaar weer vol tegen aan!”

redactie n

Eline Pater en Sara Neys

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

  /uniteddancealmere

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

Lessen vanaf 2 jaar en ook voor volwassenen!
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de plicht van ouders om hun kind
te behoeden voor een slecht gebit

‘naar schatting 40.000 jonge 

kinderen hebben een ernstig 

verwaarloosd melkgebit’. een 

schokkend bericht, en dat in 

2015! Tanden poetsen is soms 

een opgegeven strijd tussen 

ouders en kind. In veel geval-

len mijden deze ouders met 

hun kinderen de tandarts en 

gaan ze er pas naar toe als het 

te laat is. Daarnaast zijn snoep 

en suikerhoudende dran ken 

grote boosdoeners.

Gesprek tussen mij, de tandarts, en de 
zevenjarige patiënt Jelle:
“Goedemorgen meneer de tandarts”.
“Goedemorgen Jelle, hoe gaat het er-
mee?” 
“Goed hoor, meneer de tandarts”. 
“Hoe gaat het met je tanden en je kiezen, 
Jelle”? 
“Heel goed, meneer de tandarts”.
“Heb je net nog lekker je tandjes gepoetst 
Jelle?” (het is half tien in de morgen) 
“Ja hoor, meneer de tandarts... ik heb 
vandaag zelfs twee keer gepoetst”.
“Heb je na het eten gepoetst of heb je na 
het poetsen nog een bammetje gegeten?” 
“Ik heb na het eten gepoetst, meneer de 
tandarts”. 
“Poetsen mamma of pappa voor je, of 

poets je helemaal alleen...?”
“Helemaal alleen, ik ben al zeven, ik ben 
al groot!”
Na inspectie van het gebit leun ik ach-
terover en kijk bedenkelijk richting de 
pappa en mamma van Jelle. Zij kijken 
mij vragend aan... “Is er iets niet hele-
maal goed, meneer Panday?”
Ik zie dikke, romige lagen tandplaque, 
veel tandsteen en enkele diepe gaatjes 
met afgebroken kiezen. Ik zie bijna het 
brood nog op de kiezen zitten.
Dit komen wij heel vaak tegen in de 
praktijk. Diverse discussies tussen ouder 
en kind ontstaan in de behandelkamer, 
tijdens de halfjaarlijkse controle. 
“Zie je wel”, zeggen de ouders tegen het 
kind, “Ik zei toch dat je beter moet poet-
sen en minder moet snoepen!”
Ik vraag op een vriendelijke manier of 
Jelle zelf snoep koopt van zijn eigen 
geld. 
“Nee hoor, dat koopt mamma altijd!”
“En wat drink je meestal?”
“Limonade of prik!”
“Maar dat is toch heel slecht voor je tan-
den en kiezen?” 
“Ja, maar het is wel lekker!”
Moeder: “Hij lust niets anders...”

Soms kun je je gedachten de vrije loop 
laten, maar moet je goed nadenken hoe 

je bepaalde zaken kunt aankaarten. Als 
tandarts moet je opletten dat je niet te 
veel in een belerende, opvoedende rol 
gaat zitten. Dat is de taak van de ouders. 
Maar toch is het pijnlijk te zien dat er 
vandaag de dag nog ouders zijn die zo 
weinig aandacht besteden aan het gezond 
houden van het gebit van hun kinderen.

Niet lang geleden in het nieuws: ‘Naar 
schatting 40.000 jonge kinderen hebben 
een ernstig verwaarloosd melkgebit’*. 
Een schokkend bericht, en dat in 2015!

Wij komen dat helaas ook vaak tegen. 
De grootste oorzaak van deze gebitspro-
blemen zijn de ouders die hun kinderen 
de hele dag door zoetigheid geven. Het 
is zelfs zo erg, dat kinderen ’s avonds na 
het tandenpoetsen nog een appelsapje of 
pap mee naar bed krijgen. Dat zit echt 
barstensvol suikers, die de hele nacht in 
kunnen werken op het gebit.

Voor ouders is het toch de plicht om 
het kind voldoende te wijzen op het be-
lang van goed poetsen. 

Conclusie: laat suikers staan en poets 
het gebit van uw kind minimaal twee keer 
per dag met tandpasta met fluor. Ga mini-
maal twee keer per jaar naar de tandarts.

Tandarts Panday, Tandzorg op Maat n

*bron: RTL nieuws, 18 juli 2015
Tandzorg op Maat is te vinden in
Gezondheidscentrum Vizier

Z O R G S C A L A
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Gebiedskantoor Almere Poort / 
informatiepunt Bouwen 
en Wonen in de Homerusmarkt 
aan het Homerusplein, Najaden-
straat 3-5. Open van 10 tot 16 uur.

Vertrek fietsrondleidingen: 
11.00 uur, 12.30 uur, 14.00 uur vanaf 
gebiedskantoor Almere Poort in de 
Homerusmarkt aan het Homerus-
plein, Najadenstraat 3-5.

W O O N E x P E D I T I E  A L M E R E

Ga je mee op Woonexpeditie?
Je bent van harte welkom in het gebieds-
kantoor als centrale plek van alle woon-
activiteiten. Kom een kopje koffie drin-
ken en ga met leden van het projectteam 
mee langs de zelfbouwlocaties in Home-
ruskwartier. Of stap op de fiets en ont-
dek samen met een deskundige gids wat 
Almere Poort allemaal te bieden heeft. 
Van Homeruskwartier, Cascadepark en 
Columbuskwartier tot Europakwartier en 
Duin. Ga je mee op WoonExpeditie?

Om nog meer sfeer te proeven is er van 
alles te doen in de Homerusmarkt. Neem 
je kinderen gezellig mee want op de Kin-
derverwendag van de Homerusmarkt of 
tijdens een rondleiding in het Klokhuis 
zullen zij zich niet vervelen. Deze rond-
leidingen beginnen om 11:00 uur en om 
13:00 uur en duren een uur. Aanmelding is 
vereist en kan via: info@stadennatuur.nl. 

ontdek Almere poort 
op de fiets!

In Almere Poort kun je niet alleen 
verrassende woningen huren en 
kopen, het is ook de grootste zelf-
bouwwijk van Nederland. Niet al-
leen de woningen maken Almere 
Poort speciaal, ook de ligging aan 
het water met een mooi strand en 
een prachtige jachthaven maken 
het een uniek stadsdeel. 

Ben jij nieuwsgierig naar wat Alme-
re Poort nog meer te bieden heeft? 
Van architectuur en stedenbouw tot 
de woonmogelijkheden en voor-
zieningen. Stap dan op de fiets en 
ontdek Almere Poort onder begelei-
ding van een deskundige gids van 
Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). 
Neem je eigen fiets mee of leen er 
één van ons. 

Homerusmarkt: plantenmarkt 
en kinderverwendag
Kom gezellig naar de plantenmarkt in 
de Homerusmarkt met als thema herfst 
en volop heide, winterharde planten en 
bloembollen. De ondernemers laten je let-
terlijk de sfeer proeven met een heerlijke 
op hout gestookte visrokerij of suikerspin 
en popcorn voor de kinderen.  

Tijdens de Kinderverwendag, met een 
stormbaan, glijbaan, springkussen, bas-
ketbalspel en ranja-koe kunnen de kinde-
ren zich heerlijk uitleven. Omdat het bijna 
dierendag is, zijn er ook workshops over 
dieren voor groot en klein. Al deze activi-
teiten worden gesponsord door de onder-
nemers van de Homerusmarkt en ontwik-
kelaar Archidev.

Tijdens de Woonexpeditie Almere op zaterdag 3 oktober 2015 

bundelen alle woonpartners in de stad hun activiteiten. Die 

dag is er de nVM Open Huizen Route, de nieuwbouwdag en de 

Zelfbouwdag in Almere. Mensen willen toch vooral weten of 

de sfeer van de stad en het stadsdeel bij hen past. en wie kun-

nen dit nu beter vertellen dan de bewoners zelf? Heb je familie 

of vrienden die mogelijk in ons mooie Almere Poort willen wo-

nen? nodig ze vooral uit tijdens de Woonexpeditie en laat ze 

ontdekken wat de woonmogelijkheden zijn.

www.hetkaninalmere.nl

proef de sfeer in poort 
tijdens de Woonexpeditie 
en laat je verrassen!



Bezoek wandelend zelfbouw-
kavels Homeruskwartier

Wandel 3 oktober met het project-
team naar de diverse zelfbouwloca-
ties in Homeruskwartier. Met deze 
rondwandelingen wordt snel duide-
lijk wat er mogelijk is als je zelf een 
huis wilt bouwen. De wandelingen 
starten bij het informatiepunt Bou-
wen en Wonen en zijn gekoppeld 
aan de volgende zelfbouwthema’s:

 11.00 uur Een onderneming, 
winkel of werken aan huis (kavels 
voor ondernemers)

 12.00 uur Twee huizen of meer 
op één kavel (familiekavels)

 13.30 uur De laatste 24 kavels 
tot 9 56.000

z e l f b o u w d a g  a l m e r e

Zelfbouwdag Almere 3 oktober

Programma Almere Poort
Doe je voordeel met zelfbouw- tips en 
tricks en stel zelfbouwprofessionals in 
de Kavelwinkel al je vragen. Bezoek en 
beleef ook de zelfbouwlocaties in Poort, 
of andere zelfbouwlocaties in de stad. Na 
een bezoek aan de Zelfbouwdag kan ook 
jij vol enthousiasme aan de slag met het 
bouwen van jouw droomhuis in Almere. 
Meer informatie en het totale program-
ma vind je op zelfbouwdagalmere.nl. De 
Zelfbouwdag is onderdeel van de Woon-
Expeditie Almere. 

Zelfbouw in Almere Poort
In Poort is een uitgebreide mix aan kavels 
te koop. Hier vind je kavels vanaf 48 m2 
tot zo’n 1.300 m2. Met dit brede kavel-
palet en kavelprijzen vanaf g 21.888 is 
zelfbouw een interessante optie voor een 
brede doelgroep. Van alleenstaand tot 
groot gezin, van ondernemers tot fami-
lies en bouwgroepen; met zelfbouw is er 
voor iedereen een passende oplossing. 

Homeruskwartier Centrum
Dit gebied is nu nog een open veld waar-
voor ondernemende zelfbouwers worden 
gezocht. De ambitie is een origineel, au-
thentiek centrumgebied waar bewoners, 
ondernemers en enkele kleinschalige ont-
wikkelaars bouwen aan de ideale com-

binatie van wonen, werken en voorzie-
ningen. Behalve 63 zelfbouwkavels zijn 
er enkele onder architectuur ontworpen 
woongebouwen in het plan opgenomen. 
Voor de eerste twintig kavels zijn al op-
tanten genoteerd.  

Wil je weten of zelfbouw iets voor je is? Of ben je aan het bou

wen en heb je vragen over bijvoorbeeld vergunningen, archi

tectuur, het bouwproces, duurzaamheid, bouwkundige zaken 

en financiën? Kom dan naar de Zelfbouwdag op 3 oktober.

www.zelfbouwdagalmere.nl 

Vertrek wandelingen: 
11.00 uur, 12.00 uur, 13.30 uur vanaf 
informatiepunt Bouwen en Wonen 
in de Homerusmarkt aan het Home-
rusplein, Najadenstraat 3-5.

Zelfbouw in een rij aan de Hermesstraat 

Feenstra Fotografie
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Ik spreek moeder Debby Slieker aan de 
keukentafel. De kinderen zijn naar school 
en dit is het moment van de dag dat het 
rustig is voor een interview. Debby: “De 
jongste drie gaan naar de Sterrenschool 
hier vlakbij en de oudste is net begonnen 
op De Fontein, een kleinschalige mavo 
in Bussum. Mijn man Serge en ik komen 
zelf oorspronkelijk uit ’t Gooi, dus dan is 
het logisch om ook op ‘het oude land’ te 
kijken als het om scholen of clubs gaat.

van twee naar vier
We kwamen negentien jaar terug vanuit 
’t Gooi naar Almere op het moment dat 
we toe waren aan een koophuis. Eerst 
woonden we een paar jaar in Filmwijk 
en daarna tien jaar in Verzetswijk. Daar 
zijn onze zoons geboren. Mijn derde 
zwangerschap voelde zo anders, dat ik 

dacht: dit moet wel een meisje zijn, of 
een tweeling! Dus toen op de echo twee 
kindjes te zien waren, was ik niet eens zo 
verbaasd. Zo kregen we in minder dan 
vier jaar tijd vier jongens! Ik ben blij met 
mijn viertal, maar we moesten wel uit-
kijken naar een ruimer huis. 

vijf slaapkamers
We wilden graag een ruime, open woon-
keuken, waar de grote eettafel het middel-
punt van het dynamische gezinsleven zou 
vormen. En een eigen slaapkamer voor 
elk kind. Dat konden we in bestaande 
bouw niet vinden. Daarom bleek Almere 
Poort een uitkomst voor ons, vanwege 
de zelfbouwmogelijkheden. We wonen 
nu sinds vijf jaar in het gele huis aan de 
Aresstraat. Beneden is de woonkeuken 
mét de grote tafel, precies zoals we dit 
wensten, en ook onze slaapkamer en bad-
kamer zijn beneden. De jongens hebben 
boven elk hun kamer, op een rijtje. 

thuismoeder
De afwerking van het huis binnen is na 
vijf jaar nog steeds niet helemaal af, hier 
en daar is nog grondverf te zien. We ko-
men er eenvoudigweg niet aan toe. Serge 
werkt bij Sanoma in Hoofddorp en vliegt 
ongeveer eens in de maand naar het 
hoofdkantoor in Helsinki. Ik werkte met 
veel plezier twee dagen in de week als 
logopediste bij het Audiologisch Centrum 
in Almere. Niet lang na de geboorte van 
de tweeling heb ik mijn baan opgezegd, 
om meer thuis te kunnen zijn. Ik vond 

vier broers uit Almere poort 
voetballen met veel plezier 
bij sc muiderberg

Het viertal Kamiel, Mikkel, Jens en Skip in wedstrijdtenue op de club

Ook thuis in het Homeruskwartier kan er even een balletje worden getrapt

De broers Skip (13), Jens (11), Mikkel (9) en Kamiel (9) uit het 

Homeruskwartier gaan hun vijfde seizoen in bij voetbalclub 

SC Muiderberg. Vanuit Almere Poort is dit geen vreemde keus, 

want je bent er in minder dan een kwartier rijden en voetbalt 

in een gemoedelijke sfeer en een prachtige omgeving.



POORTNIEUWS I 23 

Je voetbalt letterlijk naast de koeien

het jammer dat ik mijn werk moest mis-
sen, maar we verkeerden wel in de luxe 
positie dat het kón. Met vier kinderen, 
van wie twee extra aandacht nodig heb-
ben in verband met ADHD en dyslexie, 
ben je de hele dag in touw. 

Avondvierdaagse
Het leuke is dat ik nu als thuisblijfmoeder 
in de gelegenheid ben om te helpen als 
er op school of in de wijk iets georga-
niseerd wordt. Zo heb ik veel werk ver-
richt om de Avondvierdaagse in Poort op 
te zetten. Toch ben ik ook weer aan het 
werk gegaan, als zelfstandige begeleid ik 
schoolkinderen met een leerachterstand, 
volgens de Kernvisie-methode. Hiervoor 
huur ik een flexplek bij buurtcentrum De 
Ruimte. Scholen kunnen ouders van kin-
deren die er baat bij zouden kunnen heb-
ben attent maken op mijn diensten”.

op zoek naar een club
Toevallig ligt er net sinds een paar da-
gen kunstgras in de voortuin, wat een 

leuke foto oplevert van de voetballende 
jongens. Debby: “Vier jaar geleden gin-
gen we op zoek naar een voetbalclub. De 
oudste twee jongens hadden hun zwem-
diploma’s en Skip had al op honkbal en 
turnen gezeten, toen de keus op voetbal 
viel. We kwamen erachter dat voetbal-
clubs onderling verschillen, qua beleid en 
qua prijs. Het is belangrijk om een club 
te vinden die bij je past, want als je kin-
deren eenmaal voetballen, breng je veel 
tijd bij de club door. Forza, de club die 
in Almere het dichtste bij ligt, bleek een 
lange wachtlijst te hebben. 

naast de koeien
Op een dag zag ik een flyer bij de Albert 
Heijn waarop stond dat SC Muiderberg 
nog spelers zocht. We gingen daar kijken 
en het voelde meteen goed. De afstand 
is prima te doen vanuit Poort. In minder 
dan 15 minuten ben je in een totaal an-
dere wereld. Het is daar heel landelijk. Je 
voeltbalt letterlijk naast de koeien, en het 
is ook echt een dorp in die zin dat men-
sen elkaar kennen. Maar we zijn geen 
buitenstaanders, ze hebben ons warm 
opgenomen en wij kennen nu ook ieder-
een! Een prettige bijkomstigheid is, dat 
SC Muiderberg geen dure club is. De trai-
ners en coaches zijn vrijwilligers – vaak 
ouders en A-junioren – en de tenues zijn 
van de club. Eens in de zoveel tijd krijgen 
we de clubshirts mee naar huis, omdat we 
aan de beurt zijn met wassen. Bardien-
sten zijn er ook, dat vindt Serge leuk om 
te doen. Er is een gezellige bar met terras.

Wedstrijdschema’s
Door de week zijn we vier avonden druk 
met de verschillende trainingen. Meestal 
breng ik en Serge haalt weer op, of an-
dersom. Avondeten moet snel en we eten 
niet allemaal samen. De jongens eten 
vaak voorafgaand aan de training iets 
lichts, zoals een noodlesoepje. Op zater-
dagochtend zijn er natuurlijk de uit- en 
thuiswedstrijden. Omdat de jongens in 
verschillende teams spelen, verschillen 
ook hun wedstrijdschema’s. Daarom car-
poolen we regelmatig met ouders van an-
dere voetballende kinderen uit Poort. Bij 
slecht weer kunnen we via een app zien 
of wedstrijden worden afgelast.

plezier en respect
Voetbal speelt nu een belangrijke rol in 
ons gezinsleven. Je leert vanzelf ook de 
bijbehorende termen. Wie had gedacht 
dat ik een voetbalmoeder zou worden? Ik 
heb zelf vroeger geturnd en toen ik voor 
de jongens op zoek ging naar een voet-
balclub, was ik best huiverig voor scheld-
partijen op het veld, of té fanatieke ou-
ders aan de lijn. Maar bij SC Muiderberg 
is hiervan geen sprake. De kinderen wor-
den op een positieve manier gecoacht, ze 
moeten plezier hebben en respect voor 
elkaar. Als ik zie hoe graag de jongens 
voetballen, weet ik dat het alle moeite 
dubbel en dwars waard is!”

redactie n
www.scmuiderberg.nl
www.kernvisiemethode.nl

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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De zomervakantie een saaie boel omdat iedereen op vakantie is? 

niet in het Cascadepark! Vakantie-activiteiten op de Playground 

en bij buurtcentrum Amerika werden druk bezocht, steeds meer 

omwonenden gebruiken het park om te sporten, te picknicken 

of te spelen. Of om juist even los te komen van de dagelijkse be-

slommeringen door te tuinieren of te wandelen. Afsluiters waren 

twee zonovergoten festivals. en de herfst belooft ook weer wat!

Het Cascadepark stroomde zondag 23 au-
gustus vol met enthousiaste Almeerse 
kinderen en ouders die het Kidsproof 
Kinderfeest bezochten. Zij konden al-
lerlei kinderactiviteiten, workshops en 
sporten uitproberen. Het Kinderfeest 
Poort werd voor de derde keer georgani-
seerd door Kidsproof Almere, De Schoor 
en GO! Kinderopvang. De organisatie is 

zeer tevreden over de opkomst. Eloïne 
Kindt van Kidsproof Almere: “Met zo’n 
50 uiteenlopende kinderactiviteiten van 
Almeerse ondernemers, een horecaplein, 
een kleine kindermarkt en vooral ruim 
3.500 enthousiaste bezoekers kunnen we 
wederom spreken van een succes!

Met ons Kinderfeest willen we laten 
zien hoeveel leuks er voor kinderen te 
doen is dichtbij huis en in heel Almere. 
Er zijn namelijk meer clubjes, activitei-
ten en uitstapjes voor kinderen dan je 
denkt. Wij verzamelen ze dagelijks op 
www.kidsproof.nl. Maar tijdens ons Kin-

derfeest kon iedereen live kennis maken, 
proeven en uitproberen”. 

Tamara Schiedon bezocht het Kinder-
feest met haar dochter Sarah (8 jaar): 
“Leuk dat er zoveel verschillende dingen 
te doen waren. Ik heb Sarah ingeschreven 
bij Optisport voor zwemles. We aten een 
heerlijk patatje en hebben lekker rond-
gestruind. Bij United Dance Almere heeft 
Sarah fijn gedanst. Iedereen mocht mee-
doen en de sfeer was gezellig. We bleven 
tot het eind van de middag. Al met al een 
leuke dag en dat allemaal op loopafstand. 
Ik zeg: volgend jaar weer!” n

 kidsproof kinderfeest 

poort: derde jaar in het 

cascadepark

meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cascadepark.nl
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Zaterdag 29 augustus vond in het Cascade-
park de tweede editie van Suri-Poort Fes-
tival plaats. In tegenstelling tot vorig jaar 
was het lekker zonnig en dat was direct te 
merken aan de opkomst: het was gezellig 
druk! Het door stichting Apinti georgani-
seerde festival laat zien dat Almere Poort 
geenszins een saai stadsdeel is waar weinig 
gedaan wordt voor en door bewoners en 
het bedrijfsleven. 

Het podiumprogramma was in balans en 
fantastisch. De stichting Hamara gaf onder 
leiding van Sabina Autar een geweldige 
Bollywood-show weg met haar ‘angels’. 

Politie, beveiliging en EHBO zijn dik 
tevreden over de organisatie en wat hun 
betreft mag het festival nog wel tien jaar 
worden georganiseerd. Hoewel drukbe-

Drie jaar geleden werd in het Cascade-
park begonnen met de aanleg van een 
labyrint. Dit werd mogelijk gemaakt door 
een schenking van Ymere en de inzet van 
veel enthousiaste vrijwilligers. Het la-
byrint is een eeuwenoude traditie. In de 
Middeleeuwen werd in veel kerken een la-
byrint aangelegd, als plek voor een medi-
tatieve wandeling. En nog steeds worden 
op tal van plekken labyrinten gecreëerd. 

Het unieke van het labyrint in het 
Cascadepark is de combinatie met een 
moestuin. Het pad dat naar het hart van 
het labyrint leidt, wordt afgebakend door 
moestuinbedden. In de moestuin vind je 
bedden met fruit: aardbeien, frambozen 
en verschillende soorten bessen. Maar 
ook groenten zoals kool, bonen, uien en 
pompoenen. En niet te vergeten bloe-
men en vaste planten. Elk jaar wordt een 
nieuw plantplan bedacht om de tuin zo 
mooi mogelijk te maken. Dit jaar werd op 
Boomfeestdag door een groep enthousias-
te vrijwilligers een tiental fruitbomen en 
een flink aantal bessenstruiken geplant. 

In de loop van drie jaar is de labyrint-
moestuin uitgegroeid tot een prachtige 
tuin binnen het Cascadepark. Een plek 
waar je tot bezinning kunt komen, maar 
ook een plek om samen te werken. Samen 
een moestuin onderhouden is een leuke 
gezellige bezigheid en tegelijkertijd een 

zocht, verliep het festival rustig en had de 
EHBO niet meer te doen dan het behande-
len van een paar wespensteekjes.

Standhouders uit Almere Poort waren 
Cestbon, Partycoach Altia en Ons Bibi van 
de Homerusmarkt en Jawa City van Ithaka. 
Veel standhouders en artiesten waren zo 
enthousiast dat zij zich direct al hebben 
opgegeven voor volgend jaar! n

perfecte manier om mensen uit de buurt 
te leren kennen. Elke zaterdagochtend van 
tien tot twaalf is Klazien ter Veen aanwe-
zig om met andere vrijwilligers te zorgen 
dat deze plek steeds mooier wordt. 

In de gejaagde moderne samenleving 
is het moeilijk om ruimte te maken voor 
stilte en bezinning. Het labyrint ligt in 
het Cascadepark als een uitnodiging om 
hier toch even tijd voor te nemen. Sinds 
kort staat er een bord bij de ingang met 
informatie over het gebruik van de tuin 
en uitleg over een wandeling als medi-
tatievorm.

redactie n

EVENEMENTEN
cAscAdepArk

zaterdag 26 september
Burendag in de Rozentuin
van 10.00 tot 16.00 leuke activitei-
ten, 12.30 buurtlunch in Rozentuin

woensdag 7 oktober
Superkrachtbronnen Klokhuis
kom van 13:00 tot 16:00 naar het 
Klokhuis en doe proefjes op het ge-
bied van energie met Mad Science

woensdag 11 oktober
Proefjes doen in het Klokhuis
kom van 13:00 tot 16:00 gave 
proefjes doen in het Klokhuis met 
stichting Doezo?! 

vrijdag 16 oktober
Bloembollen planten in het park
houd de website in de gaten

vrijdag 23 oktober  
Halloween4kids Cascadepark 
12:00-16:30, tegenover het Klokhuis, 
Facebook: halloween4kids

woensdag 25 oktober
Zingende rondleiding Klokhuis
om 13.30 en 14.30 geeft Daniël van 
der Zee een zingende rond leiding in 
Het Klokhuis

woensdag 11 november
Sint maarten optocht
om 17.15 verzamelen bij BSO de 
Hooiberg, vanaf 17.30 wandelen 
naar het Klokhuis, tot 18.00 à 18.30

 suri-poort Festival

 Labyrint: een tuin 

binnen het cascadepark

Facebook: Ons Cascadepark
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BuuRTCenTRuM AMeRIKA

maandag

Ontbijten • volwassenen
9.00-12.00 uur

Zumba • volwassenen
19.30-21.30 uur

dinsdag

Koffieochtend • volwassenen
10.00-12.00 uur

woensdag

Zumba • volwassenen
9.30-11.30 uur

Computerles • volwassenen
14.30-16.30 uur

Zaalvoetbal • 12- jr
18.00-20.00 uur

Wetswinkel
19.30-21.30 uur

donderdag

Ontbijten • volwassenen
9:00-12.00 uur 

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

Basketballen • kinderen
14.15-15.15 uur

Zaalvoetbal • 12+
19.00-20.30 uur

vrijdag

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

Bewonersbijeenkomsten 

‘omgaan met...’ in de viplounge

BuuRTCenTRuM VIPlOunGe

maandag

Spelletjesmiddag • volwassenen
13.30-17.00 uur

Hip-hop / Streetdance • 6-8 jr
17.00-18.00 uur

Hip-hop / Streetdance • 9+ jr
18.00-19.00 uur

Girls Inc. / Dansen • 12+ jr
19.00-20.00 uur

ladies Inc. / Dansen • 16+ jr
20.00-21.00 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 (even weken)

Omgaan met… • volwassenen
15.00-17.00 uur (oneven weken)

vrijdag

Kickboksen • 12- jr
17.30-18.30 uur

Kickboksen • 12+ jr
18.30-19.30 uur

Bootcamp • 12+ / dames
19.30-20.30 uur

uit eten? Met weinig budget toch een leuk 
verjaardagsfeest geven? Je wilt minder 
geld uitgeven, maar weet niet hoe? Er is 
een medewerker van PLANgroep aanwe-
zig voor het beantwoorden van vragen.

Burendag buurtbarbecue
Op vrijdag 25 september organiseert 
buurt   centrum Viplounge weer een ge-
zellige buurtbarbecue. Informatie en in-
schrijven op www.viploungealmere.nl

Administratie op orde?
Word nu vrijwilliger bij het wijkteam 
Poort om anderen te helpen bij het or-
denen van hun administratie. Neem con-
tact op met Evelyn Post (06-225 174 56 
of empost@almere.nl). n

nieuw! omgaan met...
Heb jij ook weleens dat er weinig of niets 
uit je vingers lijkt te komen? Je zit er-
gens mee en wilt er graag over praten, 
maar met wie? Het zijn van die dingen 
die alle energie uit je halen omdat je er 
maar over blijft nadenken en het lijkt 
of er verder niets gebeurt. Of je weet 
niet precies wat je moet doen of hoe je 
iets moet aanpakken. Dan helpt praten! 
Praten met elkaar over dingen die jou 
dwarszitten of waar je het gewoon eens 
met iemand over wilt hebben. 

Praten kan over allerlei onderwerpen – 
ziekte, kinderen, geld, burenruzie of over 
het invullen van formulieren die je niet 
goed begrijpt. Er is altijd iemand aanwe-
zig die je een luisterend oor kan bieden, 
misschien zelfs met een oplossing kan 
komen of je een eind op weg kan helpen. 

Elke donderdagmiddag, om de week 
op de oneven weken, van 15.00 uur tot 
17.00 uur in de Viplounge, met een kop-
je koffie of thee én met elkaar. 

De bijeenkomst van 5 november heeft 
als thema ‘budgettips’. Wissel ideeën met 
elkaar uit voor goedkope uit jes en activi-
teiten. Kun je voor de helft van de prijs 
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Voor het eerst in het 
Cascadepark in Almere Poort:

Halloween4kids is hét gratis 
Halloween Kids event in Almere

Kinderspookhuis • Zombie Doolhof 9+ 
Halloween4kids Theater • Roofvogel-
show met magische uilen

Halloween4kids is niet eng, 
wel spannend. 

Facebook: halloween4kids

vrijdag 23 oktober 2015 
12.00-16.30 uur

Arno splinter verzorgt 
peuter- en kleutervoetbal 

Op de meeste voetbalclubs kun je pas terecht als je zes jaar 

bent. Maar ook drie- tot vijfjarigen kunnen veel plezier beleven 

aan voetbal. Dankzij Arno Splinter Sport events staat het peu-

ter- en kleutervoetbal in Almere op de kaart, met onder meer 

een leslocatie aan de nederlandhof in europakwartier.

plezier beleven
Arno werd geboren in Amsterdam en 
woont al dertig jaar in Almere. Hij voet-
balt sinds zijn vierde en werd op zijn 
achtste gescout door Ajax, waar hij 
de hele jeugdopleiding heeft gevolgd 
en profvoetballer werd. Arno: “Mooie 
wedstrijden waren die voor de cham-
pionsleague tegen Feyenoord en tegen 
PSV”. Veel plezierige herinneringen heeft 
hij aan het Almeerse zaalvoetbalteam 
waar hij als kind ook bij voetbalde. “Bui-

ten de competitiewedstrijden werd er in 
gymzaaltjes gespeeld en op hockeyveld-
jes gevoetbald, we speelden voetvolley 
en we gingen ieder jaar op kamp. Elk jaar 
werd er een gigantisch groot internatio-
naal toernooi georganiseerd waarbij we 
als echte voetbalsterren werden behan-
deld. Dit heeft mij geïnspireerd om met 
Arno Splinter Sport Events te starten. Ik 
wil voor kinderen sportevenementen or-
ganiseren waarbij ze net zoveel plezier 
beleven aan de sport zoals ik dat toen 
heb gehad en nog steeds heb”. Ook bij 
Arno Splinter wordt het seizoen afgeslo-
ten met een schitterend feest.

school
Voor school had Arno niet veel tijd, 
doordat hij bij de jeugdselectie zat. “Tij-
dens mijn examens speelde ik wedstrij-
den in Japan”. Spijt heeft hij daar niet 
van, maar toen hij assistent-trainer werd 
bij SV Huizen, ontdekte hij hoe leuk het 

is om het zelf voetballen te combineren 
met werken als trainer. Dus ging hij als-
nog de schoolbanken in en volgde met 
succes de trainersopleiding.

overgang soepel
Voor de gymzalen bij de Europaschool 
in Almere Poort is gekozen, omdat hier 
in twee gymzalen tegelijkertijd les kan 
worden gegeven. Op de zaterdagoch-
tend is er voetbal én gym voor peuters 
en kleuters. “We begonnen twee jaar te-
rug op deze locatie met zestien kinderen 
en nu zijn het er veertig! Eerst hadden 
we enkel wat ballen en pilons. Nu geven 
we professionele lessen op acht verschil-
lende locaties, waarvan drie in Almere.

Ik ben ook trainer bij de mini-pupillen 
van ASC Waterwijk. Het is belangrijk dat 
de overgang naar de voetbalclub soepel 
verloopt. Ik zorg dat mijn kleuters klaar 
zijn voor de club”. 

redactie n

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
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Jeugdzeilvereniging 
muiderzand coachte 
wereldkampioen splash 2015

Guyonne Schuch (18) werd in juli Wereldkampioen Splash in het 

Spaanse Sant Feliu de Guixoles. De talentvolle zeilster trainde 

de laatste maanden voor het Wereldkampioenschap in deze 

eenmansboot met het Splashteam van Jeugdzeilvereniging 

Muiderzand van het Regatta Center Muiderzand in Almere.

tot het laatst spannend 
Met het winnen van dit wereldkampi-
oenschap schrijft Guyonne Schuch ge-
schiedenis in de jeugdzeilklasse Splash. 
Ze deed dit namelijk twee keer eerder: 
in 2013 en 2014. Hoe heeft ze het voor 
elkaar gekregen voor de derde keer kam-
pioen te worden? “Ik teer op mijn oude 
ervaring en had ook mazzel dat het niet 
zo heel hard waaide. Als het echt hard 
had gewaaid, dan had ik mijn geld ge-
zet op de jongens. Ik heb altijd al veel 
gevaren, heb ook in de Optimist heel 
veel uren gemaakt. Dat zorgt ervoor dat 
je weet welke kant je op moet varen. 
De training van afgelopen tijd bij JZV 
Muiderzand zorgde ervoor dat m’n boot-
handling weer een beetje op orde was”. 

Guyonne maakte het nog extra span-
nend door net na de finishlijn uit haar 

boot te vallen: “Ik miste mijn hangband, 
als gevolg van niet zo veel trainen”. Om-
dat ze afgelopen jaar eindexamen moest 
doen, heeft ze ervoor gekozen niet te 
trainen. Na haar examen is ze weer ge-
start met wedstrijdzeilen. 

Guyonne koos ervoor te trainen bij 
JZV Muiderzand, een nieuwe vereniging 
met een unieke insteek: alles draait er 
om het jeugdwedstrijdzeilen. 

Trainer van het Splashteam is Jelmer 
Zittema, zelf Wereldkampioen in de 
Splash (2012). Dankzij zijn ervaring heb-
ben ook de andere zeilers van het team 
JZV Muiderzand mooie resultaten be-
haald. 

Alles voor jeugdzeilsport
JZV Muiderzand is onderdeel van het 
Regatta Center Muiderzand. Dit unieke 
zeilcentrum is afgelopen maart gestart 
naast het Jollenveld van Marina Muider-
zand. Hier worden kinderen gefaciliteerd 
met een gebouw aan het strand dat vol-
ledig is ingericht op jeugdzeilsport; met 
gecertificeerde trainers, rescueboten, een 
jeugdzeilvereniging en een zeilschool. 

ook leren wedstrijdzeilen?
Ook zo goed leren zeilen als Guyonne? 
Bij Zeilschool Muiderzand leren kinde-
ren in een korte tijd goed zeilen. Zodra 
ze dat onder de knie hebben, wordt spe-
lenderwijs het wedstrijdelement toege-
voegd. Dat maakt zeilen voor kinderen 
meteen een stuk uitdagender. Wie wil 
niet als eerste over de finishlijn varen en 
daarna met je zeilvrienden napraten in 
het gezellige clubhuis? 

Wedstrijdzeilen is wel een sport voor 
bikkels; je moet kunnen omgaan met je 

boot, reageren op de wind, je tegenstan-
ders goed in de gaten houden, de regels 
kennen en je eigen tactiek toepassen. 
Dat betekent heel veel oefenen. Het is 
daarom handig om jong te starten. Van-
af achtjarige leeftijd kan je bij Zeilschool 
Muiderzand terecht.

Zodra kinderen bij de zeilschool hun 
basiszeildiploma’s hebben gehaald, kun-
nen ze doorstromen naar Jeugdzeilver-
eniging Muiderzand waar in teamver-
band verder wordt gewerkt aan hun 
wedstrijdtechnieken. 

Tot eind oktober zijn er zeillessen bij 
Zeilschool Muiderzand. Begin mei 2016 
starten er nieuwe trainingen en clinics. n

www.regattacentermuiderzand.nl 

• 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!
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Lessen krav maga in gymzaal 
bij buurtcentrum Amerika

Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem, ontwikkeld in het 

Israëlische leger. Inmiddels worden wereldwijd lessen gegeven 

en vanaf nu ook in Almere Poort. Jeroen Meyer: “Krav Maga is 

geen sport, het is een moderne en praktische wijze van zelfver-

dediging, toegespitst op de agressie in de wereld”. 

Vrijdagochtend, half tien. De regen valt 
met bakken uit de lucht, maar in de 
gymzaal is het droog en kijkt een groepje 
mensen uit naar de les. Zaalschoenen en 
een flesje water, meer hoef je voor een 
proefles niet mee te nemen. De les wordt 
gegeven door Jeroen Meyer en Rotem 
Nir. Het begint met een korte buiging, 
waarbij het enige woord Hebreeuws van 
de hele les wordt uitgesproken: “Kida”, 
dit betekent buigen en doe je om weder-
zijds respect en vriendschap te tonen.

De warming-up is tegelijkertijd al een 
oefening. De cursisten wordt gevraagd 
om dicht bij elkaar te lopen en elkaar 
proberen aan te tikken en tegelijkertijd 
te ontduiken. Als ik wegduik, corrigeert 
Rotem mij meteen: “Je moet nooit bukken 
in een menigte, hoofd omhoog en handen 
op borsthoogte houden”. Dan volgt er een 
soort sit-up-achtige oefening die me aan 
bootcamp herinnert. Rotem vraagt of we 
nu voldoende opgewarmd zijn. Het zweet 
loopt me over de rug.

In tweetallen en met een gevechtskus-
sen oefenen we verschillende slagen, 
sto ten en trappen. Jeroen legt daarbij 
uit dat vechten nooit het doel is, het is 
een laatste redmiddel. “Kijk naar de af-
stand tussen jou en je aanvaller. Kun je 
wegrennen, doe dat. Kun je door stem-
gebruik iemand op afstand houden, doe 
dat. Is iemand te dichtbij en niet te stop-
pen, verras hem dan met je techniek. We 
kunnen meer dan we denken”.

Terwijl we geconcentreerd bezig zijn 
met techniek, werken we tegelijkertijd 
aan kracht en conditie. Maar bovenal aan 
ons zelfvertrouwen. Jeroen: “Krav Maga 
is voor iedereen, mannen en vrouwen, 
mensen die beroepsmatig met geweld te 
maken krijgen maar ook slachtoffers van 
geweld en mensen die zich onveilig voe-
len op straat. Het is een way of life”.

Jeroen legt ook uit dat bij Krav Maga 
iedereen gelijk is, zelfs de instructeur 
met jarenlange ervaring kan iets leren 
van een leerling. “Omdat Krav Maga 
zich blijft ontwikkelen. Dingen kunnen 
veranderen, en zijn ook aan plaats ge-
bonden. In Nederland zul je bijvoorbeeld 
niet zo snel iemand met een machete op 
zak tegenkomen, maar wel iemand die 
getraind is in een vechtsport”.

Rotem komt uit Israël, waar ze aan ka-
rate deed. “Ik wilde graag meer realis-
tisch bezig zijn. Krav Maga is geen spel, 
geen show, geen eeuwenoude traditie. 
Het is realiteit. Wat doe je als je wordt 
aangevallen met een mes, een stok of 
een fles? Techniek, hoe perfect je een be-
weging maakt, staat op de tweede plaats. 
Belangrijker is of het effect heeft. We 
hebben gezien hoe leerlingen groeiden 
in hun zelfvertrouwen, weer de straat op 
durfden. Daar doen we het voor. Deze 
dagelijkse successen geven ons de ener-

gie om elke dag lessen te geven op ver-
schillende plaatsen in heel Flevoland”.

Ook haar Nederlandse partner Jeroen 
kwam vanuit karate en aikido in aanra-
king met Krav Maga, dat op zijn werk 
bij de overheid het meest toepasbaar 
bleek. Jeroen en Rotem geven de lessen 
samen en runnen samen hun opleidings-
instituut. Dit maakt deel uit van de 
grootste Israëlische Krav Maga bond, 
de International Krav Maga Federation. 
Rotem: “Normaal geven we de lessen in 
gymzalen, maar tijdens schoolvakanties 
is het tijd voor lessen buiten, wat een 
goede oefening is. We geven ook aange-
paste lessen aan kinderen”.

We sluiten de les af met weer een bui-
ging. Ik bedank Rotem en Jeroen voor 
de les, die volgepakt zat met praktische 
oefeningen en handreikingen die ik met 
me meeneem, de buitenwereld in.

redactie n

Rotem Nir en Jeroen Meyer

Krav maga Training Center 
Tactical-Defense

Reguliere Krav Maga lessen voor volwassenen 
in Almere Poort, Filmwijk, Muziekwijk 
en Almere Buiten. ’s Avonds en overdag.

Aparte lesprogramma’s voor:
• vrouwen (stay-away)
• jeugd (5-15 jaar)
• doel- en beroepsgroepen
• personal training

www.tactical-defense.nl
info.tacticaldefense@gmail.com
06-247 858 12 / 06-370 102 41
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Baby Sensory is wekelijks een uur genieten voor ouder en baby. 

In Almere Poort is dit unieke programma al tweeënhalf jaar te 

volgen. Zaterdagochtend is voor veel baby’s en ouders hét mo-

ment om naar uit te kijken. Het aanbod is nu uitgebreid met 

Dreumesfun voor de leeftijdsgroep van 15 tot 30 maanden.

naast het zintuigenprikkelende 

Baby sensory nu ook dreumes-

fun in Almere poort

samen met je kind
Na twee succesvolle pilots is Dreumesfun 
op 22 augustus gestart. Dreumesfun is 
ontstaan vanuit de behoefte van ouders 
om samen met hun dreumes activiteiten 
te ondernemen. Leidster Anneke Wijn-
gaarden: “Voor veel baby-activiteiten 
zijn ze namelijk te groot, maar voor de 
peuteractiviteiten juist te jong. Daarnaast 
vinden veel ouders het fijn om iets sámen 
met hun kind te gaan doen in plaats van 
het af te zetten of toe te kijken. 

Bij Dreumesfun staat elke week een 
ander thema centraal. Binnen dit thema 
bieden wij allerlei leuke activiteiten aan 
waar de ouders samen met hun dreumes 
aan meedoen. Naast dat het natuurlijk 
hartstikke leuk is om een uur in de week 
echt even helemaal de tijd voor je kind te 
hebben, geven we tijdens de activiteiten 
ook veel achtergrondinformatie over de 
ontwikkeling van je dreumes. Elke acti-
viteit stimuleert de ontwikkeling en veel 
activiteiten kun je thuis gemakkelijk her-
halen. Ook is het natuurlijk fijn om met 
andere ouders in contact te komen en je 
dreumes ontmoet weer andere dreumesen! 

Om een goed beeld te krijgen van Dreu-
mesfun kunnen ouder en kind altijd een 
proefles komen volgen. Deze proefles is 
gratis. Via onze site kunnen ouders deze 
aanvragen. De locatie is Go! Kinderop-
vang aan de David Livingstonestraat”.  

doordacht programma
Jack, vader van Thom (19 maanden): 
“Thom heeft een grote broer, Jacco, van 
bijna vijf jaar. Met Jacco hebben we ba-
bymassage gedaan en voor Thom zijn we 
gaan kijken naar andere mogelijkheden. 
Na een proefles bij Baby Sensory bleek 

dit echt een schot in de roos. Thom deed 
goed mee en had het erg naar zijn zin.  

Na verloop van tijd groeit je baby let-
terlijk en figuurlijk uit het Baby Sensory 
programma. Mooi is het dan om Dreu-
mesfun te kunnen gaan volgen, sim-
pelweg omdat deze op de lijfjes van de 
dreumesen is geschreven.

Dreumesfun wordt gegeven door zeer 
enthousiaste en kundige cursusgevers en 
bedenkers. Zij stralen hun liefde voor de 
dreumesen uit, met de aandacht voor de 
kinderen, de inhoud van het programma, 
maar bovenal de pedagogisch verant-
woorde wijze van kennisoverdracht. 

Zo is Thom gek op water, dieren en 
muziek. Al deze elementen en veel meer 
zijn rijkelijk en heel creatief verwerkt in 

het doordachte programma. Het mooiste 
is om je kind te zien opbloeien, te zien 
onderzoeken, vrij en blij te zien rond-
scharrelen. 

Aanrader
Andere vaders en natuurlijk ook moe-
ders kan ik het echt aanraden, het is 
best stoer om met je zoon of dochter te 
zingen, dansen, spelen en natuurlijk te 
knuffelen. Dat voetballen komt later nog 
wel! 

En je kunt ervan gebruiken wat voor 
je kind en jou het beste aanvoelt. Zo zijn 
wij bijvoorbeeld doorgegaan met geba-
ren, iets dat in het Dreumesfun program-
ma geïntegreerd wordt. Bijkomend voor-
deel is dat Thom na de les vaak heerlijk 
en voldaan inslaapt”.

redactie n

www.dreumesfun.nl
www.babysensoryalmere.nl

Iedere dreumesouder die zich 

voor een proefles bij ons meldt en 

Poortnieuws13 meeneemt, krijgt 

bij afname van een lesblok twee 

extra gratis lessen twv 3 25,00.



4 augustus 2015
Laura Emily

11 augustus 2015
Izzy Hayden

18 juni 2015
Logan Christian

18 juni 2015
Liam Jax

30 juni 2015
Salomé Jaemi

27 juni 2015
Fedor

5 juli 2015
Olivier

16 juli 2015
Roos

14 juli 2015
Alina Christina

18 juli 2015
Juna

27 juli 2015
Dilara

12 juli 2015
Sem

2 juni 2015
Davyd Kojo

3 juni 2015
Tara Serena

8 juni 2015
Jeslyn Sienna

13 juni 2015
Timothy

15 juni 2015
Fiène en Yfke

Geboren in poort • gefeliciteerd!

Ook geboren in Poort?  september t/m november 

2015 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum 

naar: geboren@almerepoortnieuws.nl

onder de inzenders wordt een fotoshoot 

bij Fotostudio 87 verloot!
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Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
www.fotostudio87.nl | info@fotostudio87.nl

De winnaar 
van de vorige 
uitgave is: 
Jasmijn

G E B O R E N
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Geboortecentrum medi-mere 
nu ook actief in poortkliniek

de zwangeren zelf. Onze praktijk was de 
eerste praktijk van Flevoland, gestart in 
Lelystad in 1967 en nu spreidt het met 
veel plezier zijn vleugels uit over de 
Oostvaardersplassen, naar Almere Poort.

De grote veranderingen in de zorg met 
daarbij de vele mogelijkheden waar we 
in deze tijd uit kunnen kiezen, maken de 
zwangere van deze generatie nogal eens 
wankel, is onze ervaring. De wijze woor-
den die onze (groot) moeders van moe-
der op dochter overbrachten in de trant 
van “Kind, het hele leger van Napoleon 
is toch ook zonder kleerscheuren op de 
wereld gezet”, voldoen niet meer. Er is 
meer nodig.

Gesteund en gehoord
De laatste decennia is er meer behoefte 
ontstaan om als zwangere meer controle 
over eigen lichaam te krijgen. Aan de 
wens van bijvoorbeeld pijnstilling wordt 
sneller gehoor gegeven. 

oerkracht
Margreet Mak, verloskundige bij Geboor-
tecentrum Medi-Mere: “Als jong meisje 
fietste ik elke dag tientallen kilometers 
op en neer naar de grote stad, waar ik 
mijn middelbare schooltijd doorbracht. 
Of het nu stormde, ijzelde of regende; 
ik had geen keus. Er was in dat kleine 
dorpje waar ik opgroeide, geen openbaar 
vervoer. Mijn ouders hadden geen auto, 
dus zelfs bij fietspech kon ik niet op hen 
rekenen. 

Aan die eenzame momenten van toen 
heb ik veel kracht ontleend, die ik vaak 
terugzie bij de baring van een vrouw.
Daar liggen mijn roots, die mij uiteinde-
lijk – en inmiddels tot 25 jaar – verlos-
kundige hebben gemaakt.

napoleon
Het Geboortecentrum Medi-Mere is ei-
genlijk langzamerhand ontstaan. Niet als 
doel op zich, maar vanuit de keuze van 

Máár, is dit wat de zwangere echt wil? 
Wij merken in onze praktijk dat de kracht 
van een goede zwangerschap, bevalling 
en kraamtijd vooral ligt in het feit dat 
de zwangere zich gesteund en gehoord 
voelt. Dat moment begint al bij de eer-
ste controle. Het is van ontzettend groot 
belang dat de zwangere en haar partner 
weten aan het eind van de zwanger-
schap: ‘Ik weet nog niet wat mij staat te 
gebeuren, maar ik heb wel alle mensen 
om mij heen gecreëerd, die er voor mij 
zullen zijn. Zij weten wie ik ben en  doen 
en komen na wat voor mij belangrijk is’. 

De praktijk heeft een ruime ervaring 
opgebouwd met badbevallingen. Zowel 
in het Flevoziekenhuis als thuis kunnen 
we deze wens in vervulling laten gaan!

Aandacht en rust
Aandacht en rust zijn twee voorwaarden 
om een bevalling zo goed mogelijk te laten 
verlopen. En dat is waar ons Geboortecen-
trum voor staat – kleinschaligheid, aan-
dacht, tijd en rust. Dit betekent ook korte 
lijnen naar de kraamzorg en andere hulp-
verleners. Wij werken met een hecht team 
dat kan bogen op jarenlange ervaring! 

Door de wens van de zwangeren zijn 
we in de loop der tijd in aanraking geko-
men met een huisartsenpraktijk met een-
zelfde visie en zijn we sinds kort gehuis-
vest in Gezondheidscentrum Medi-Mere.  
Hiermee hebben we onze ‘alles onder één 
dak’-wens gestalte gegeven. 

Alles onder één dak
Van kinderwens tot aan consultatiebu-
reau ben je bij ons aan het juiste adres. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat 
partners bij de consulten aanwezig kun-
nen zijn, bieden wij ook avondspreek-
uren. We werken uitstekend samen met 
de omliggende ziekenhuizen. We zien er 
naar uit jullie te ontmoeten!” n

www.geboortecentrummedi-mere.nl

Geboortecentrum Medi-Mere startte in 1967 in lelystad als eerste 

verlos kundigenpraktijk van Flevoland. Met kaplaarzen aan trokken 

de verloskundigen over de kavels. nu biedt het geboortecentrum 

zijn expertise ook aan in de Poortkliniek in Almere Poort. uiteraard 

zijn alle moderne middelen, zoals echoscopie, in huis. Daarnaast 

leggen de verloskundigen de nadruk op persoonlijk contact.

Soraya Cudjo, verloskundige · Janny van Dam, manager kraamzorg · Margreet Mak, 
verloskundige · Femke Brust, echoscopiste · Pamela Beer, verloskundige

Je kunt bij Geboortecentrum 
Medi-Mere Poortkliniek terecht voor:
• verloskundepraktijk
• eigen echopraktijk
• gynaecoloog
• kraambureau
• laboratorium
• lactatiekundige praktijk
• bekkenfysiotherapie
• kinderwensspreekuur
• diëtiek
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scouts uit poort namen deel 
aan wereldjamboree in Japan

Toen twee jaar terug de inschrijving startte voor de wereld-

jamboree in Japan, twijfelden noah en Sophie geen moment. 

Het was nog wel even afwachten of ze toestemming van hun 

ouders en het inschrijfgeld bij elkaar zouden krijgen. Inmiddels 

zijn de twee veertienjarige scouts weer terug in Almere Poort 

en een onvergetelijke ervaring rijker.

vanaf bever
Noah en Sophie zijn beiden lid van de 
Cornelis Lelygroep, de grootste en oud-
ste scoutinggroep van Almere, die twee 
clubhuizen in Almere Haven heeft. 
Sophie is toen ze vijf jaar werd meteen 

bij de bevers gegaan en Noah kwam bij 
scouting toen hij acht jaar was. Dan kom 
je bij de welpen of dolfijnen. Beiden zijn 
ze ruim vijf jaar terug in Almere Poort 
komen wonen en op Montessorischool 
Cascade zaten ze bij elkaar in de groep. 

Inmiddels zijn ze alweer derdejaars mid-
delbare scholieren, Sophie op Groenhorst 
Almere en Noah op het Willem de Zwij-
ger College in Bussum.

radio kootwijk
Sophie: “Toen ik hoorde van de wereld-
jamboree was ik meteen enthousiast. Het 
evenement vindt maar eens in de vier 
jaar plaats en je mag alleen deelnemen 
als je tussen de veertien en achttien jaar 
oud bent op de dag van aankomst. Je 
kunt dus maar één keer meedoen. Hoe-
wel je, als je ouder bent, nog wel mee-
kunt als troepstaflid of medewerker. Van 
de Cornelis Lelygroep waren in totaal 
negen leden mee”.

Noah: “Op de wereldjamboree waren 
zo’n 30.000 scouts uit ongeveer 150 lan-
den. Het Nederlandse contingent bestond 
uit 21 troepen. Elke troep bestaat uit 
36 deelnemers en 4 stafleden, dus Ne-
derland was met meer dan 840 deelne-
mers vertegenwoordigd. De troepen had-
den namen van opmerkelijke gebouwen. 
Onze troep heette Radio Kootwijk. Voor-
afgaand aan de wereldjamboree waren er 
drie troepweekenden en een contingents-
kamp, om elkaar te leren kennen en ons 
voor te bereiden”.

sponsorartikelen
Sophie: “Daarnaast had den we natuurlijk 
ook nog de opkomsten en kampen van 
onze gewone scoutinggroep. Ik heb er zo-
veel mogelijk aan deelgenomen, ben zelfs 
de eerste week van de zomervakantie nog 
op scoutingkamp in Nederland geweest. 
Natuurlijk hebben onze ouders geholpen 
de deelname aan de wereldjamboree te 
betalen, maar een deel van het bedrag 
moesten we zelf bij elkaar zien te krijgen. 
Je kunt bijvoorbeeld een krantenwijk ne-
men en sponsorartikelen verkopen, zoals 
handdoeken, mokken en pennen”.

Noah en Sophie terug in Almere Poort



POORTNIEUWS I 35 

Almere
Editiestraat 1, 1321 NG Almere
Telefoon 036 5350948
Open:  Vrijdag 9:00 - 17:00 

Zaterdag 9:00 - 12:00

Amsterdam
Albert Cuypstraat 165-167  
1073 BC Amsterdam
Telefoon 020 6646452
Open: Ma - Vrij 9:00 - 17:00

www.abc-schuimplasticshop.nl

De stof van de kussens nog helemaal goed,  
maar begint de vulling in te zakken?

Wij hebben een ruim assortiment schuim om de vulling 
te vernieuwen. Ook hebben we o.a. een ruime keus uit 

los vulmateriaal, binnenkussens en matrassen en 
maken we speciaal voor u matrassen op maat.

Al meer dan 50 jaar dé speciaalzaak op 
het gebied van schuim en matrassen.

POLYETHER 
KOUDSCHUIM

VULMATERIA AL

www.abc-schuimplastichuis.nl

Noah: “De wereldjamboree werd ge-
houden op een enorm terrein in de regio 
Yamaguchi, begon op 28 juli en duurde 
elf dagen. Maar in totaal waren we drie 
weken in Japan. In het begin maakten we 
ook een rondreis en we hebben 24 uur 
een ‘homestay’ gedaan, overnacht bij Ja-
panners thuis. We zijn in het bamboebos 
geweest en bij het Sky Building”.

Gebruiksaanwijzing
Sophie: “Wat ons opviel in Japan? Het 
was daar heel erg warm. Op elke hoek 
van de straat is wel een tempel te vinden. 
In het gastgezin sliepen we op futons op 
de vloer van tatami  matten. Bij toiletten 
hangt uitgebreide uitleg over hoe je deze 
moet gebruiken. Japanners vinden drop 
maar vies smaken en brooddozen raar – 
zij hebben bento-boxen”.

Noah: “Er waren overal automaten, 
met gekoelde dranken, warme dranken, 
ijs en zelfs hele maaltijden. Het kampter-
rein was enorm groot. We sliepen alle-
maal in tenten en je moest twee keer per 
dag fourageren (eten halen): ’s ochtends 
voor ontbijt en lunch en ’s avonds voor 
avondeten. Op het kampterrein was ook 

een supermarkt. Daar kon je van alles 
kopen. Ook ijsblokken, om af te koelen.

vertraging
Sophie: “Op de terugweg liepen we ver-
traging op door een tyfoon die door Azië 
raasde. We hebben lang moeten wach-

ten op een aansluiting in Taipei. Maar de 
troepstaf regelde alles voor ons. Eenmaal 
terug was het wel weer even wennen. 
De conclusie: het was een geweldige reis 
waarin we veel hebben gezien, gedaan 
en meegemaakt”.

redactie n

In Hiroshima – Sophie tweede van rechts

GARAGe/APK STATIOn AlmERE PooRT 
Bij ons ben je ongeacht het automerk aan het juiste adres!

4   APK-keuringen  benzine-, diesel-, LPG- en hybridauto’s
4   Diesel, LPG/Benzine en Hybrid
4   Onderhoud en reparatie alle merken
4   Accu’s (voor de meest gangbare auto’s op voorraad)
4   Bandenservice
4   Storingsdiagnose
4   Aircoservice (Stek erkend)
4   Alarmservice (SCM erkend)
4   Remmenservice
4   Gratis Wifi, gratis koffie
4   Leenauto, na afspraak beschikbaar

open: maandag t/m vrijdag van 08.15 tot 17.00 uur

Argonweg 11 | 1362 AA Almere Poort

036-546 55 28 | www.garage-almerepoort.nl

nu GRATIS 

WInTeRCHeCK! 

ZIe De COuPOn 

VOORIn
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Wie is jouw prachtige poortenaar?

Almere stad zonder afval

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

Almere Poort is een jong stads-

deel. een gebied waar nog 

veel mensen bezig zijn met 

hun eigen nieuwe huis en het 

ontdekken van hun nieuwe 

leefomgeving. Maar in Poort 

zijn ook mensen die zich daar-

naast inzetten voor het hele 

stadsdeel en haar bewoners. 

Samen zorgen voor een invulling van 
het Cascadepark, zodat hier in de toe-
komst nog meer kan worden gespeeld 
en gerecreëerd. Samen activiteiten orga-

Almere wil een stad zonder 
afval worden. Daar hebben 
we jou bij nodig! Door zoveel 
mogelijk afval gescheiden in 
te leveren, kunnen de grond-
stoffen hergebruikt worden.

niseren, zoals een lichtjesoptocht of een 
midzomerfeest. Mensen die dit niet zien 
als een verplichting, maar er zelf voor 
kiezen om iets voor een ander of het hele 
stadsdeel te betekenen. 

Zulke 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 ‘Prach-
tige Poortenaar’ en vertel waarom hij of 
zij deze titel waard is. 

Wij vragen je je nominatie te mai-
len aan Diana Stobbe (gebiedssecretaris 
Poort)  via dstobbe@almere.nl, uiterlijk 
op vrijdag 13 november. Over de be-
kendmaking van de Prachtige Poorte-
naar 2015 wordt later bericht.

Gebiedskantoor Almere Poort n

Doe mee 
en nomineer jouw Prachtige Poortenaar!

BLAD- EN 
SNOEIAFVAL 

BLIK PLASTIC DRANKENKARTON

www.almere.nl/stadzonderafval

Dan zijn er minder grondstoffen nodig 
voor nieuwe producten. Dat is beter voor 
het milieu, want het vermindert de uit-
stoot van broeikasgassen. Bovendien blijft 
er nog maar weinig restafval over dat ver-
brand moet worden. Restafval is afval dat 
niet bij papier, textiel, glas, plastic, blik, 
drankenkartons, of bioafval hoort.

plastic, blik en drankenkartons
Sinds februari mogen blik en drankenkar-
tons bij het plastic in de bak. We halen 
nu ruim 375.000 ton plastic, blik en dran-
kenkartons per maand op. Dankjewel! Om 
nóg duidelijker te maken dat blik en dran-
kenkartons nu bij het plastic in de bak 
mogen, brengen medewerkers van de ge-
meente tussen september en december een 
sticker aan op je plasticbak. Ook hangen 
ze er een kaart aan met uitleg. Dit doen ze 
tegelijk met het legen van de bak. n
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Zomerse initiatieven in poort

  Al sinds 2012 wordt jaarlijks begin juni voor 

kinderen van basisscholen in Almere Poort een 

Avondvierdaagse georganiseerd. Deze is inmid-

dels geprofessionaliseerd in Stichting A4D Poort. 

Op dit moment is de organisatie alweer bezig 

om er ook dit schooljaar (6-9 juni 2016) weer 

een mooie tocht van te maken! 

  Op 27 juni was er veel te doen in Almere Poort, 

zo werd ook Midzomernacht in het Cascadepark 

gezellig gevierd met een picknick, een kampvuur en 

akoestische muziek. Ook gaf Yannick Dijk een mini-

workout om de calorieën meteen te verbranden.

  Het slechte weer op 5 september weerhield 

de organisatoren van het kleinschalige 

Techno-Wave festival er niet van om op het 

Almeerderstrand met DJ, discolampen, limonade-

kraam, tostikraam en picknickmanden een 

swingende avond neer te zetten. Op fatboys kon 

je uitblazen van het dansen. Prima geregeld!

De zomerspelen en buurt-BBQ op 27 juni van Het Poorthuis waren met veel zon en meer dan 80 deelnemers een succes. Op de foto zie je de gelukkige prijswinnaars uit de verschillende leeftijdsgroepen.  

Kavel 169 aan de Aphroditestraat, achter de Hermesstraat, is al drie jaar een burentuin. Al was het dit jaar geen goed ‘tuinweer’, toch werd er nog heel wat groente geoogst. Kinderen genoten van de overvloedige oogst van aardbeien, frambozen en bramen.  

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

POORTNIEUWS I 37 
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EVENEMENTEN
HomerUsmArkt

zaterdag 12 september 
Feest 1 jaar Homerusmarkt
kinderactiviteiten, optredens, leuke 
aanbiedingen, verloting goodiebags 

zaterdag 3 oktober 
Plantenmarkt en Kinderverwendag
tijdens WoonExpeditie (zie pag. 20)
verkoop planten, kinderactiviteiten

zaterdag 7 november 
Hobby- en creatieve markt
met tal van inspirerende kramen  
en workshops

zaterdag 12 december
Kerstmarkt
de markt omgetoverd in kerstsfeer

Homerusmarkt viert uitbundig 
haar eenjarige jubileum

De Homerusmarkt groeit en 

bloeit. Op het Homerusplein is 

een heuse moestuin aangelegd 

voor Voedsel loket Almere. 

nieuwe ondernemers vormen 

een mooie aanvulling. Vier met 

hen allen het jubileumfeest!

Jubileum
Om te vieren dat nu ruim een jaar geleden 
de eerste ondernemers hun deuren open-
den, pakt de Homerusmarkt uit met een 
vrolijk feest met veel kinderactiviteiten, 
optredens, verloting van goodiebags en 
leuke aanbiedingen. Linda Staasen van 
Lunchtijd: “Op 26 augustus 2014 was mijn 
broodjeszaak de allereerste die open ging. 
Het was spannend en nog een beetje kaal. 
Maar ik kreeg al heel gauw gezelschap en 
kijk eens hoe we er nu bij zitten!”

Nieuw op de Homerusmarkt is de kap-
salon ‘Jenny’s Studio’ van de getalen-
teerde en positief ingestelde Venezuel-
aanse Jenny Medina de Collin. De salon 
is een welkome aanwinst voor de markt, 
die hierdoor een nog gevarieerder aan-
bod heeft. Er is nog plaats voor andere 
enthousiaste en ervaren ondernemers 
van elke branche die er nog niet is!

voedseltuin
De VLA-tuin is een initiatief van buurt-
bewoners en het gebiedsteam van de ge-
meente. Marije Buiter, buurtbewoner: “Ik 
zorg voor kennis, en regel de plantjes. Dit 
jaar is het hele vak moestuin. Vanaf vol-
gend jaar komen er ook bloemen en krui-
den. Komende winter gaan we hier samen 
met Voedsel Loket Almere, ondernemers 
van de Homerusmarkt en buurtbewoners 
een plan voor maken. Wie zin heeft om te 
helpen met de planning of het onderhoud 

is bij deze uitgenodigd! Je kunt je aan-
melden via de website van VLA”.

De gehele oogst kwam in de schappen 
van Voedsel Loket Almere te liggen. Ge-
leijn Wieles van VLA: “We vinden het 
een bijzonder goed en leuk initiatief en 
zijn blij om niet alleen lang houdbare 
maar ook verse producten aan te kunnen 
bieden bij het voedselloket. Onze klanten 
waren ook blij verrast en enthousiast. De 
voorraad is schoon opgegaan en we kij-
ken uit naar de volgende oogst!”

evenementen
Ondernemers van de Homerusmarkt la-
ten zich ook regelmatig zien bij grote 
en kleine evenementen in heel Almere 
Poort. Je kon verschillende ondernemers 
tegenkomen bij het Kinderfeest Poort, het 
Suri-Poort Festival en bij Techno Wave. 
Huseyin Erol van C’estbon: “We dragen 
graag een steentje bij aan het succes van 
dit soort initiatieven, die de gezelligheid 
en bedrijvigheid in de buurt bepalen. Als 
we hiermee tegelijkertijd meer bekendheid 
voor de Homerusmarkt met haar ruime 
aanbod van kwaliteitsproducten krijgen, 
is dat mooi meegenomen”.

plannen
De plantenmarkt eind mei was zo’n suc-
ces dat is besloten om deze tijdens de 
WoonExpeditie op 3 oktober nog een keer 
over te doen, nu met herfstthema en een 
visrokerij, dierenartikelen en workshops 
en het wordt ook een kinderverwendag. 

redactie n
Facebook: Homerusmarkt
www.voedselloketalmere.nl
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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)
Mw. 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

• Oefentherapie Cesar
 www.otc-mariellecoppens.nl  
 06-535 852 51

• 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

tevreden patiënten
Het huisartsenduo Wiebe Jan Lubbers en 
Jeske van Hoek werkt met veel plezier 
in gezondheidscentrum Vizier. “Het is 
een fijn gezondheidscentrum, wij heb-
ben tevreden patiënten en zitten ook nog 
eens in een prachtig stukje Almere. Meer 
kun je je niet wensen als huisarts”, aldus 
Wiebe Jan Lubbers. 

samenwerking
Wiebe Jan: “Ik ben al vele jaren huisarts 
bij Zorggroep Almere. In gezondheids-
centrum Vizier werk ik nu een jaar. Mijn 
collega Jeske van Hoek werkte er al toen 
ik het team kwam versterken. Met ver-
eende krachten hebben wij de huisartsen-
praktijk verder vormgegeven. Uiteraard 
samen met de doktersassistenten, de 
praktijk ondersteuners somatiek (die met 
name patiënten met suikerziekte en long-
ziektes begeleiden) en de praktijkonder-
steuner GGZ (die mensen met psychische 
problemen op weg helpt). Ondertussen 

hoort ook de huisarts in opleiding bij 
het team en binnenkort komt er nog een 
praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij.

Zorggroep Almere staat bekend om de 
aandacht voor samenwerking tussen de 
verschillende zorgverleners. Onze patiën-
ten hebben er baat bij dat ik als huisarts 
zo bij een fysiotherapeut of de consulta-
tiebureau-arts naar binnen kan stappen 
om iets te overleggen en ook makkelijk 
iets overleg met bijvoorbeeld een zieken-
huisspecialist. Dat is ook waarom veel Al-
meerders voor een gezondheidscentrum 
van Zorggroep Almere kiezen. Dat is in 
Almere Poort niet anders. 

Wijkteam
Sinds januari 2015 zijn de wijkteams ac-
tief in Almere, zo ook in Almere Poort. 
Als huisartsenpraktijk speel je een rol 
in de opbouw van een wijk. We heb-
ben goed contact met het wijkteam en 
meestal nemen we ook deel aan het ‘so-
ciaal café’ in Poort waar de gemeente en 
allerlei organisaties overleggen over de 
opbouw van Poort. Het is belangrijk dat 
gezondheidszorg, welzijnsorganisaties 
maar ook scholen zo goed mogelijk sa-
menwerken. In ons gezondheidscentrum 
heb je de voordelen van een grote orga-
nisatie waar wij als gezondheidscentrum 
Vizier deel van uitmaken. Toch voelt het 
voor onze patiënten niet als groot. Wij 
hechten veel belang aan een persoonlijke 
benadering en werken met een vast, niet 
te groot team. Voor onze patiënten is het 
prettig om steeds vertrouwde gezichten 
te zien.”

redactie n

Ben je op zoek naar een (nieuwe) huis-
arts? Je bent van harte welkom voor een 
kennismakingsgesprek met Wiebe Jan 
Lubbers of Jeske van Hoek. Zij zijn be-
reikbaar via telefoonnummer:  
(036) - 54 54 370.

Huisartsen vizier -- vertrouwd, 

betrokken en persoonlijk

Z O R G S C A L A

Gezondheidscentrum Vizier mag zich gelukkig prijzen met twee 

uitstekende huisartsen met passie voor hun vak. Samenwerken 

staat hoog in hun vaandel, zowel in het huisartsenteam als ook 

met het Flevoziekenhuis, de Hartkliniek en het wijkteam. 
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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
basisonderwijs,	kinderopvang	en	
buurtvoorzieningen	onder	één	dak
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
•	 Het	Vlaggenschip
 David Livingstonestraat 121
•	 IKC	De	Droomspiegel
 Marco Poloroute 60
0320-294 090
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.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

Go! Kinderopvang   
Gastouderopvang
persoonlijke opvang kinderen 0-12 j.
0320-294 090
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

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

peuterspeelzaal

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

Partou
•	 Peuterspeelzaal	Europakwartier
 Nederlandhof 3, 1363 DC
•	 Peuterspeelzaal	Kleine	Columbus
 Marco Poloroute 56, 1363 LA
•	 Peuterspeelzaal	De	Ruimte
 Nimfenplein 1, 1363 SV
(020) 398 61 11
www.partou.nl

WIJZIGINGEN OF 
TOEVOEGINGEN

voor deze adressenlijst 
doorgeven aan: 

redactie@almerepoortnieuws.nl

nieuw

nieuw
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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

oefentherapie Cesar
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1, 1363 BG
06-535 852 51
www.otc-mariellecoppens.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

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

logopedie

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

nieuw

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

fysiotherapeuten

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

Fysiotherapie GC 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.comov
erige 

overige paramedici

Bowen Almere
Roald Amundsenstraat 29,1363 KH
(036) 848 47 90
www.bowenalmere.nl
info@bowenalmere.nl

Logopedie Flevoland  
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
(036) 549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.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
Duitslandstraat 3, 1363 BG
036-545 43 90

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

coaches

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

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

Geboortecentrum Medi-Mere
Poortkliniek, Beneluxlaan 573
06-228 692 60
www.geboortecentrummedi-mere.nl
info@geboortecentrummedi-mere.nl

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

zwangerschapscursus

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

Zwanger & Bevallen
Minervasingel 5, 1363 ZJ
06-364 562 80
www.zwangerschapscursus
almerepoort.nl

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

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 Almere Poort
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
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
06-111 586 28
www.kaylaash.com
info@kaylaash.com
Trojestraat, 1363 VL (in	aanbouw)

de schaapspoort
www.deschaapspoortalmere.nl
wijkpastor Mark Zeldenrust
mark@dewegwijzer-almere.nl
bijeenkomsten zondag 16:00 uur
Merlijnplantsoen 17, 1363 WS

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 Rijdende Kerk
 
Vrije evangelische Gemeente  
‘de Veilige Haven’
(036) 523 56 68
www.deveiligehaven-almere.nl
y.oosterhoff@kpnmail.nl
samenkomsten: Groenhorst Almere, 
Heliumweg 1, 1362 JA

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

nieuw
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kapsalon

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

Brain Wash
Europalaan 804, 1363 BM
www.brainwash-kappers.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

Jenny’s Studio
Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20, 1363 SR
06-200 096 81
www.jennysstudio.nl
info@jennysstudio.nl

La Belle
hairstyling 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

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

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

Basketbalver. 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, info@arnosplinter.nl
www.arnosplinter.nl

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

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

Karatever. Kyokushin Almere
lessen in sportzaal bc Amerika
06-418 972 66
www.kyokushin-almere.weebly.com

Krav Maga Training Center
Tactical-Defense
lessen o.a. in sportzaal bc Amerika
www.tactical-defense.nl
info.tacticaldefense@gmail.com
06-247 858 12 / 06-370 102 41

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

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

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

nieuwnieuw
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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

LevensKunst in Beweging
lessen in sportzaal ‘De Ruimte’
06-202 359 09
www.janetkunst.nl 
levenskunstinbeweging@gmail.com

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 de ruimte
De	Schoor,	welzijnswerk	Almere
Nimfenplein 1, 1363 SV
(036) 767 16 88
buurtcentrumderuimte@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

de uitvindschuur
creatieve	doe-het-zelf	elektronica-
projecten voor school en thuis 
www.uitvindschuur.nl
info@uitvindschuur.nl
facebook: uitvindschuur

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

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

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

fotografie

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

Fotostudio 87
Argonweg 22, 1362 AA
(036) 303 00 16
www.fotostudio87.nl
info@fotostudio87.nl

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

T e x T i e L

A & n Fashion kledingreparatie
Europalaan 907, 1363 BM

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

strijkcentrale
Beneluxlaan 755, 1363 BJ
06-197 492 84
www.almerestrijkcentrale.nl

w i n K e L s

food

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

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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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
06-499 705 29
www.cestbon.nl
Facebook: C’estbon Almere

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

Fish & Food amis de la mer
Alseïdenstraat 20-20
06-851 169 42

edhelmund
healthcare,	research	&	consultancy
06-177 035 45
www.edhelmund.com

jenny’s studio
06-200 096 81
www.jennysstudio.nl
info@jennysstudio.nl

jenny’s Tabaks & Gemakswinkel
06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

jessie’s Fashion 
damestassen
06-492 433 76

KaaZZaak
binnen-	en	buitenlandse	kazen	
en wijnen
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
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

Mini supermarkt Poort
groente,	fruit	en	halal	vlees,	kip	en	
doksi,	verhuur	en		verzorgen	van	bbq
(036) 524 74 16 / 06-551 947 17
minisupermarktpoort@gmail.com
facebook: minisupermarktpoort

ons Bibi
dameskleding
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
06-136 296 53
www.riasstyle.nl
contact@riasstyle.nl

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

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

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

winny & welzijn
facial,	manicure,	pedicure,	massage
06-430 642 71
Facebook: Winny & Welzijn

nieuw

nieuw

WIJZIGINGEN OF 
TOEVOEGINGEN

voor deze adressenlijst 
doorgeven aan: 

redactie@almerepoortnieuws.nl

nieuw

nieuw

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

Bakkeron
brood en banket
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

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

www.gaafspeelgoed.nl
webshop	in	speelgoed,	afhalen
in	Poort	mogelijk	op	afspraak
(06) 374 708 71
info@gaafspeelgoed.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

Leuk van Lieke
leuke cadeautjes, met actiecode 
AlmerePoort	gratis	bezorging	Poort
www.leukvanlieke.nl

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

wisse sport & Lifestyle
Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl
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ottoman Taste
Europalaan 832, 1363 BM
(036) 536 94 69 
www.ottomantaste.nl

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

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

surimaribo 
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

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

euphoria
Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
www.euphoria.nu, info@euphoria.nu

Grandfetaria
Najadenstraat 8, 1363 ST
(036) 848 12 34
www.grandfetaria.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

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

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

nieuw

nieuw

nieuw
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Z O R G S C A L A

dagboek van een psycholoog

“Daar gaan we weer”, denk ik. 
Het is half acht en na een lange 
werkdag, snel naar huis, eten en 
omkleden vertrek ik naar mijn 
paard. Elke week, dag in dag uit 
ben ik bij haar te vinden. Soms 
vermoeid en chagrijnig als ik in 
de auto stap, maar nooit met te-

genzin. Zodra ik bij de stal ben, valt de last van de dag 
van mij af. Dan kan ik even helemaal bezig zijn met 
haar. Ik houd van dieren, dieren geven rust en zorgen 
voor steun in moeilijke tijden. De manier waarop die-
ren contact maken lijkt op die van kinderen. Simpel, 
doeltreffend en duidelijk. Een kind heeft altijd goede 
bedoelingen, iets dat wij als volwassenen soms over 
het hoofd zien. Door onze gedachten schrijven we 
eigenschappen aan kinderen toe die hun niet altijd 
toebehoren. Onbegrip, onzekerheid en wanhoop ko-
men vaak met mijn cliënten mee naar binnen in mijn 
spreekkamer bij Medi-Mere.

Daarom ben ik zo blij dat we bij Medi-Mere nu ook 
ouders kunnen helpen om hun kinderen te begrijpen. 
Bij Medi-Mere is de zorg die ik kan bieden laagdrem-
pelig en specialistisch. Het werkt hetzelfde als naar 
de huisarts gaan, je maakt een afspraak en komt op 
consult. Omdat er geen sprake is van wachttijden of 
administratieve procedures kan ik soms dezelfde dag 
dat iemand bij de huisarts is geweest nog een gesprek 
voeren. Dat geeft rust, zowel voor volwassenen als 
kinderen kan ik direct aan de slag als er iets niet lek-
ker gaat. 

Volwassenen kan ik helpen met stress op het werk, 
thuis of met de kinderen. Er zijn geen problemen te 
moeilijk, heftig of gênant om te bespreken. Op een 
praktische manier aan de slag gaan is wat aansluit 
bij mij en bij Medi-Mere. Er zijn altijd oplossingen te 
bedenken! 

Naast volwassenen heb ik een specialisatie voor kin-
deren. Een goede aanvulling voor de praktijkonder-
steuners die al goed werk verrichten bij Medi-Mere. 
Kinderen en hun ouders kunnen nu specialistisch 
wor den geholpen. Ik help graag ouders om te zien hoe 
hun kinderen bepaalde dagelijkse zaken ervaren en 
bedenk passende praktische oplossingen om hiermee 
om te gaan. Of ik praat met een kind over een echt-
scheiding of een overleden familielid.  

Soms is het moeilijk om zelf uit een situatie te komen, 
om goed te kijken en te begrijpen wat er aan de hand 
is. Bij Medi-Mere helpen we hierbij en gaan we samen 
op zoek naar een oplossing die goed voelt.

Annabelle Wit, praktijkondersteuner GGZ jeugd n

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
Annabelle Wit, POH - GGZ jeugd
Manouk de Haan, doktersassistente
Yvette Gunning, 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
Jantina Nguyen-de Groot, diëtist
Marije Buiter, diëtist

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

Verloskunde 06 - 228 692 60
Geboortecentrum Medi-Mere

RondOm Podotherapeuten 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 cosmetisch 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

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!



www.kraammarktalmere.nl

Alles over zwangerschap, geboorte en baby’s!

gratis 

toegang

Kraammarkt Almere 

 Volg ons op Facebook:  kraammarktalmere

Kraammarkt Almere wordt gesponsord door: 

Borstvoedingstips  Rondleiding kraamsuites  MyBaby2B app  
Handmassages  Informatie over begeleiding tijdens de zwangerschap 

 Hoe werken de zorgverleners samen in Almere  Informatie over 
bevallen in het Flevoziekenhuis en over pijnbestrijding  Gezonde voeding 
voor moeder en kind … en nog veel meer!

Zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 15.00 uur, Flevoziekenhuis
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bevallen in het Flevoziekenhuis en over pijnbestrijding  Gezonde voeding 
voor moeder en kind … en nog veel meer!

Zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 15.00 uur, Flevoziekenhuis

open: di t/m vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo 12.00-17.00
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