kijk gauw
voorin voor
12 leuke
coupons!

14

6 I kunst in de wijk

14 I k i n d e r o p v a n g

23 I z o r g s c a l a

33 I z o r g s c a l a

Marloes Gijsbers: beeldhouwen
is mijn lust en mijn leven

Zorgeloos aan het werk terwijl
je kind Groeit en zich Ontwikkelt
bij GO! Kinderopvang

Wat zijn kaaskiezen en wat kun
je doen om ze te beschermen?

Topzorg dichtbij in de polikliniek
Flevoziekenhuis in Almere Poort

24 I b o u w e n i n p o o r t

34 I v o e d s e l t u i n

Eerste steenlegging
Ahmadiyya moskee

Poort verbouwt groenten
voor VoedselLoket Almere

25 I v r i j e t i j d

36 I w i j k a a n j a g e r p o o r t

Maarten Heinsius introduceert
aikido-lessen in Almere Poort

Verbinden en pionieren in Poort

7 I kunst in de wijk

Kunsthal geeft Europalaan impuls
met kunst van hoog niveau

15 I k i n d e r o p v a n g

Manager Albert Heijn feliciteert
gastouder met lustrum

8 I kunst UIT de wijk

Expositie ‘Pasgeboren Moeder’
in de nieuwe bibliotheek

16 I n i e u w e b u r g e m e e s t e r

Burgemeester Franc Weerwind:
Mijn eerste bezoek aan Poort

Almeerse snoepkunstenaar
nu ook actief in Poort

17 I o n d e r n e m e n i n p o o r t

Initiatieven in het Cascadepark

Taxsupport sinds vijf jaar
in Homeruskwartier

28 I v r i j e t i j d

18 I F e e s t d a g e n i n P o o r t

Nieuwe projecten van
De Schoor in Almere

9 I fotocolumn

Schoonheid in kleine dingen

37 I b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n
26 I o n s c a s c a d e p a r k

9 I kunst in de wijk

38 I s h o pp e n

Feestdagen in Almere Poort
10 I b a s i s o n d e r w i j s

Burendag 2015 in Poort

De Homerusmarkt organiseert
regelmatig leuke evenementen
40 I g e b o r e n

29 I v r i j e t i j d

Geboren in Poort • Gefeliciteerd!
41 I z w a n g e r

Sterrenschool De Ruimte
draait op volle toeren

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

Yoga is voor iedereen

Stichting Hamaara brengt
Poort Hindoestaanse cultuur

11 I b a s i s o n d e r w i j s

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

30 I o n d e r n e m e n i n p o o r t

Verloskundigenpraktijk
De Eerste Stap bevalt goed!

Droomspiegel bij Zappsport

Lekker en gezond eten
tijdens de feestdagen

Dick Kikstra vond ruimte voor
fotostudio in Homeruskwartier

42 I P o o r t b e w o n e r s

21 I n i e u w i n P o o r t

31 I o n d e r n e m e n i n p o o r t

Euphoria Food & Drinks:
een welkome aanwinst in Poort

Succesvol Bed & Breakfast

Lydia en haar hondje Bowie
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Studenten CAH Vilentum
onderzoeken de natuur in Poort

Apotheek Vizier nu bemand
32 I o n d e r n e m e n i n p o o r t

13 I k i n d e r o p v a n g

Kinderopvang BeeKidzzZ is
verhuisd naar ruimere locatie

43 I z o r g s c a l a

22 I w e l z i j n

Wijkteam Almere Poort en jij

Lieke Poorten: “Een webshop
runnen is een fulltime baan”

51 I c o l u m n

Dagboek van een huisarts

zelfverdediging voor volwassenen en jeugd
ontwikkel je:
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De Ruimte

n

coördinatie

Nimfenplein 1

n

weerbaarheid

www.aikidojopoort.nl

n

concentratie

info@aikidojopoort.nl

n

zelfvertrouwen

+31 6 449 549 49

PRO+

AUTOSERVICE
Katernstraat 41, 1321NC Almere
Tel 036 525 87 76 | www.proplusauto.nl

GRATIS

APK KEURING
Tegen inlevering
coupon
Tegen
inlevering van
van deze
dit coupon...

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

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

GELDIG VANAF 4 JANUARI

GELDIG VANAF 4 JANUARI

E5

E5

15%

Op de materiaalkosten
veiligheidsbeslag met kerntrek
houten voor- en achterdeur
ontvangt u 10% korting!
Voorkomen is beter dan genezen
Sleutelservice 24-uurs service
ALMERE www.slotenspecialist-klavier.nl

Nathalie
Jansen
gediplomeerd
therapeute

praktijk voor:
• helingtherapie
• massage
• ontspanning
• kleipakking

Bring a friend:
breng iemand mee
naar een yoga-les!
De introducé
ontvangt 50% korting
op 1 losse les.

Pakking Universal
Contour Wrap®
3 behandelingen E 265
inclusief firming lotion
t.w.v. E 30, nu ook met

bij inleveren van de coupon
douche
g
t.w.v. 4 el
12
cadea
bij pak u
king

douchegel t.w.v. E 12

50% korting op een
schoonheidsbehandeling

aangesloten bij beroepsvereniging B.E.R.

Bij inschrijving van uw kind voor
kdv of bso vóór 1 januari 2016
ontvangt u 2 maanden
50% korting

Coupon-voordeel bij Lunchtijd!
warme
chocomel
met slagroom
gratis
bij uw
bestelling

Het adres voor:
• Kralen
• Wol en Katoen
Homeruslaan 27
• Sieraden
1363 TA Almere Poort
• Workshops
www.salonhomerus.nl

06-52883968
Tegen inlevering
van deze bon
3 strengen kralen halen 2 betalen
(geldig t/m 31 december 2015)

Flyer_A5.indd 1

21-5-2012 22:04:03

Coupon geldig t/m 29 februari 2016

Ria’s Style
Kralen en Meeer

BeeKidzzZ…Speelparadijs

geldig van 4 januari t/m 15 maart 2016

geldig van 4 januari t/m 15 maart 2016

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

Tegeninlevering
inleveringvan
van
dit coupon
Tegen
deze
coupon

20% FACTUUR KORTING

*APK Keuring *Onderhoud
*Reparaties *Airco
*Banden *Remmen
*Revieseren *Uitlaten
*Computer uitlezen/diagnose

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

VOOR ALLE MERKEN

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

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

Wij zijn gevestigd naast GAMMA
Almere Poort (Literatuurwijk)

geldig tot 1 maart 2016

15%

bij inleveren van de coupon
50% korting op een
schoonheidsbehandeling

Homerusmarkt (boven)
Alseïdenstraat 20-26, 1363 SR Almere
06-136 296 53 · www.riasstyle.nl
open: di t/m za 10.00-17.00 uur

geldig tot 31 maart 2016

• helingtherapie
• massage
• ontspanning
• kleipakking

Zen Company
Europalaan 848
1363 BM Almere Poort
06-526 257 33
www.zencompany.nl
info@zencompany.nl

praktijknathaliejansen@gmail.com
www.praktijknathaliejansen.nl

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

coupon geldig tot 15 maart 2016

vraag naar de voorwarden

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

gediplomeerd
therapeute

praktijk voor:

1 chocomel p.p. maximaal 4 personen per coupon

Ria’s Style
Kralen en Meeer

Nathalie
Jansen

Lokistraat 30
1363 WG Almere Poort
06-133 986 70

geldig tot 1 maart 2016

geldig tot 31 december 2015

www.salonhomerus.nl
06-52883968

Voorkomen is beter dan genezen
Sleutelservice 24-uurs service
ALMERE www.slotenspecialist-klavier.nl

Coupon geldig t/m 29 februari 2016

Homeruslaan 27
1363 TA Almere Poort

Op de materiaalkosten
veiligheidsbeslag met kerntrek
voor- en achterdeur
ontvangt u 10% korting!

Flyer_A5.indd 1

BeeKidzzZ…Speelparadijs
Nederlandstraat 86
1363 DB Almere Poort
036-536 93 92
www.beekidzzz.nl

Evenementen Poort

cartoon

kinderd
a

gverblijf

Wijkaanjager wil kunsternaars
en bewoners verbinden.

Hé,
kom terug
met onze
kids.

illustratie: www.micheldeboer.net

Het Flappy-Bird-effect
Hier is ie dan. PoortNieuws14. Na vier jaar PoortNieuws
de eerste uitgave die in de maand december verschijnt.
Gedrukt in een oplage van 6000 exemplaren en maar liefst
52 pagina’s dik. Het is weer gelukt! Maar op de één of
andere manier moest ik van de week denken aan Flappy
Bird. Ken je die? Flappy Bird is een app, een spelletje voor
op je smartphone, met een aandoenlijk, pixelig vogeltje,
dat al vliegend allerlei obstakels moet ontwijken. De maker, Dong uit Vietnam,
verwijderde het uit de App Store. Flappy Bird was in een paar maanden tijd zo
succesvol geworden, dat Dong, volgens zijn eigen zeggen, de media-aandacht
niet meer aankon. Daarom denk ik dat het goed is om even stil te staan bij
dingen die bijna vanzelfsprekend lijken, maar waar iemand zijn ziel in heeft
gestopt. Ik wens iedereen goede feestdagen!
Suzan Breedveld, uitgever n

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

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

info@almerepoortnieuws.nl

december
01 Gratis yoga-les-week Zen Company
03 Sinterklaas bij Euphoria Food & Drinks
07 Bijeenk. innerlijke groei, bibliotheek
09	
Expeditiemiddag Baken Poort
09 Barista workshop, Heilig Boontje
10 Kinderkerstfeest peuters, Poorthuis
10 Kerst-knutselen 4-11 j., Poorthuis
10 Oliebollen & kerstbomen, Homerusmrkt
10 Open Huis MBO Groenhorst Almere
11	
Workshop Kerst Jeniffersbloemen
12 De Homerusmarkt in kerstsfeer
12 Vuurwerkshow, Rowy Fireworks
12 Kerstbingo, buurtcentrum Viplounge
13 Rondleidingen in het Klokhuis
13 Kerstvoorstelling United Dance A.
13 Jingle Ball XL Flevomuziekschool
14 Poort-praat (0-4), bibliotheek Poort
14 Kerstlunch ondernemers, Euphoria
15 Yogaworkshop volw. United Dance
15 Rondleidingen in het Klokhuis
19 Almeerdaagse wandeltocht (2 dgn)
19 Mini-fotoshoot kind, Kunsthal
19 Univé Gym Gala, Topsportcentrum
19 Ruilen en vinyl-avond, Heilig Boontje
20 Kerstpresentatie Dansst. Roxanne
20 Diner bij de kerststal, Europalaan
23 Kerstlichtje maken, GO! Kinderopvang
23 Kunsthal ABW&W extra open (middag)
24 KerstbijEENkomst de Schaapspoort
25 Kerstdiner Harborhouse
28 Heel GO! bakt, zie GO! Kinderopvang
31 Port-oliebollen bij Grandfetaria
januari
01 Bijhouden rozentuin
02 Bubbels en Bollen, Heilig Boontje
02 Kunsthal ABW&W open (middag)
03 Lazy Sunday, Heilig Boontje
11 Bijeenk. innerlijke groei, bibliotheek
13	
Open Dag Baken Poort, havo/mavo
19	
Lezing hartklachten, hart for her
21 Open Huis Wijkteam Almere Poort
22 Open Huis vmbo Groenhorst (2 dgn)
23 Zangworkshop United Dance Almere
februari
08 Bijeenk. innerlijke groei, bibliotheek
19 Open Huis MBO Groenhorst (2 dgn)
21 Vakantie-activiteiten Playground
17 Open middag/avond Arte College
24	
Expeditiemiddag Baken Poort
maart
17 Open Huis MBO Groenhorst Almere
27 Paaseieren zoeken Cascadepark
27 Paasontbijt Grandfetaria
28 Champagnebrunch Grandfetaria
Evenementen in Almere Poort voor de
agenda van half maart t/m juni 2016 in
de volgende uitgave van PoortNieuws
naar: redactie@almerepoortnieuws.nl

kunst i n de w i jk

foto: Maarten Feenstra

dat een psychose nog vele malen erger is
de lichamelijke ziektes die ik heb overwonnen, waaronder borstkanker. Maar
als ik niet opgenomen was geweest, was
ik er niet op gekomen om te gaan beeldhouwen. Toen ik nog werkte als activiteitenbegeleider in een bejaardenhuis, was
ik echt niet aan het beeldhouwen met de
cliënten. Je was al blij met de simpelste
handelingen.

Marloes Gijsbers: beeldhouwen
is mijn lust en mijn leven
In het Homeruskwartier lieten Marloes en Jan Kees Gijsbers een
huis bouwen met een atelier op de begane grond. Nu hoeven zij
geen zware stenen meer naar de zolder te sjouwen. Als het weer
het toelaat, werkt Marloes met de tuindeuren open.
Spannend
Marloes: “Als ik ’s ochtends wakker word,
verheug ik me al op het beeldhouwen. Op
een doordeweekse dag sta ik al om acht
uur in mijn atelier. Ik werk door tot een
uur of twee en dan moet ik mijn rust pakken. Door mijn reuma kan ik lichamelijk
minder hebben. Dit is ook de reden dat ik
nu met zachtere steensoorten werk, zodat
ik niet hoef te hakken. Wat ik vooral doe,
is raspen en vijlen en steeds het stof wegvegen om te zien hoe het wordt. Als een
beeld klaar is, polijst ik het. Pas dan zie je
hoe de kleur van de steen precies is en of
er geen barsten in zitten. Best een spannend moment dus. In het weekend is Jan
Kees thuis en gaan we af en toe stenen
inkopen bij De Hazelaar in Soest, een speciaalzaak voor beeldhouwers. Dat is voor
mij het leukste wat er is!
Kleur en vorm
Er zijn allerlei steensoorten en geen steen
is hetzelfde. Beginners gebruiken vaak
speksteen, maar ook seleniet, serpentijn,
travertijn, albast en marmer behoren tot
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de zachtere soorten. Om de kleur te kunnen zien, maak je de steen nat. Je bekijkt de kleur en de vorm om in te kunnen schatten met welke steen je aan de
slag wilt. Een schilder begint met een
leeg doek, maar een beeldhouwer heeft
de steen en hoeft die alleen nog maar te
laten zien. De prijzen gaan per kilo en
variëren per soort. Er zijn stenen vanaf
drie euro per kilo, maar een wat grotere
steen weegt al gauw een kilo of dertig.
Bescheiden
Hoe lang ik aan een beeld werk, verschilt
van een paar weken tot een paar maanden. Vaak werk ik aan enkele beelden
tegelijk. Soms werk ik aan een kleiner
exemplaar op de vlonder aan de andere
kant van het huis. Een expositie heb ik
nooit gehad. Ik heb zelfs nog nooit een
beeld verkocht. Daar ben ik te bescheiden voor. Dit komt misschien ook door
mijn achtergrond. Ik heb het beeldhouwen niet op een kunstacademie geleerd,
maar tijdens een opname in de psychiatrie vijftien jaar terug. Ik kan je vertellen

Houvast
Het beeldhouwen geeft mij een houvast.
Ik ben al bijna dertien jaar stabiel. Ik heb
een vrolijk karakter maar stress moet ik
zien te vermijden. Doordat ik geheel vrij
ben om mijn eigen tijd in te delen, kan
ik mijn activiteiten aanpassen aan hoe
ik me voel. Naast beeldhouwen is ook
wandelen iets dat ik graag doe. Regelmatig zie je mij tijdens mijn wandelingen zwerfvuil rapen in het Homeruspark
of onkruid wieden in de rozentuin. Dit is
mijn bijdrage aan de maatschappij.
Grootste fans
Mijn man en mijn broer zijn mijn grootste fans. Ze hebben gezien wat het beeldhouwen met mij heeft gedaan. Ze stimuleren me en sponsoren mijn gereedschap.
Mijn broer is overtuigd boeddhist en toen
ik hem vroeg of ik een beeld voor hem
kon maken, zei hij dat hij graag een oneindige knoop wilde. Daarop ging ik aan
de slag, maar ik deed iets fout waardoor
de knoop niet oneindig werd. Sindsdien
noemen we het ‘de mislukte knoop’. Uitgerekend dit beeld werd uitgekozen voor
het rosarium in het Cascadepark. Op een
houten sokkel komt het er prachtig tot
zijn recht”.
redactie n
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Kunsthal ABW&W geeft de Europalaan
een impuls met kunst van hoog niveau
Sinds een jaar heeft de Europalaan een kunsthal, met doorlopend exposities van professionele kunstenaars. Op dit moment
is de derde expositie te zien, met werk van negen verschillende
kunstenaars met verschillende disciplines. Van schilderijen tot
installaties en van meubelontwerpen tot foto-constructies. Het
achterliggende idee is om de winkelstraat aantrekkelijker te
maken en tegelijkertijd kunstenaars exposure te bieden.
Kunsthal ABW&W startte aanvankelijk
als galerie in het aangeklede pand op Europalaan 927 en later als kunsthal, toen
ook het cascopand op nummer 925 met
steeds twee grote tentoonstellingen werd
ingericht. Frans Salman is eigenaar en
huurder van de kunsthal. Hij werd vorig
jaar benaderd door Zwerfkei, die namens
de eigenaar Ymere de leegstaande winkelruimtes aan de Europalaan beheert. Hem
werd gevraagd om de Europalaan en haar
winkelfunctie een impuls te geven door
enkele ruimtes met kunst van hoog niveau
in te richten. Hij werd hiervoor gevraagd
omdat hij de afgelopen jaren op diverse
locaties – zoals leegstaande winkelpanden
op IJburg en in het nieuwe winkelcentrum
Oostpoort in Amsterdam, maar ook in

Jacob Kerssemakers / Fred Appel

hotels als het Hilton Amsterdam, Manor
Hotel en Hotel Arena – samen met professionele kunstenaars van verschillende
disciplines mooie tentoonstellingen heeft
ingericht, die vaak veel publiek trekken.
Frans Salman: “In Almere Poort is dit
prima geslaagd. Inmiddels zijn ook een
aantal andere winkelruimtes ingevuld.
De straat ziet er al veel aantrekkelijker
uit en wordt drukker bezocht. De kunstenaars en ik werken hier graag omdat
het nieuwe stadsdeel Almere Poort, haar
bewoners en de op stapel staande uitbreidingen veel energie uitstralen”.
Voor kunsthal ABW&W werkt Frans
Salman nauw samen met een aantal
kunstenaars. De kunstenaars dragen zelf
bij aan de vormgegeven exposities en zij

betalen met dertig procent een veel lagere commissie bij verkoop van de kunst
dan tegenwoordig in de galeriewereld
standaard is. Kunstenaars die ook regelmatig zelf in de Kunsthal aanwezig
zijn, betalen zelfs maar vijftien procent
commissie. Salman wil met dit initiatief
ook nieuwe mogelijkheden voor kunstverkoop en inkomensverwerving voor
kunstenaars onderzoeken.
Anita Neve en Jeroen Bosch zijn beiden
kunstenaars uit Almere. Anita is bijna
iedere vrijdag aanwezig in de Kunsthal
en biedt met regelmaat mini-kinderfoto
shoots. Jeroen woont en werkt zelf aan
de Europalaan en is veelal op zaterdag in
de kunsthal te vinden. De graffiti-kunst
op de graffiti-wall bij het kruispunt tegenover het Arte College is meestal van
zijn hand. Onlangs gaf hij ter plekke een
graffiti-performance. Deze kunstenaars
trekken ook kinderen en jongeren aan en
dat is goed nieuws, want kunst is voor
iedereen!
redactie n
Kunsthal ABW&W, Europalaan 925-927.
Open: vrijdag en zaterdag van 12 tot 17 uur.
Openingsdata feestdagen: woensdag 23 en
30 december en zaterdag 2 januari.

Wietze Vos

POORTNIEUWS I 7

kunst U I T de w i jk

Op zondag 8 november werd in
de nieuwe bibliotheek in Almere Stad de expositie ‘Pasgeboren Moeder’ geopend door het
doorknippen van een navelstreng. De werken van de in
Poort woonachtige kunstena
res Mira Ticheler staan op
smaak
volle wijze tussen de
boekenkasten opgesteld. De
expositie blijft nog de hele
maand december te zien en is
gratis toegankelijk.
Navelstreng
In het bijzijn van ruim 40 bezoekers
knipte kunstenares en Poortbewoonster
Mira Ticheler samen met haar oudste
zoontje Tycho symbolisch een navelstreng door. De navelstreng is onderdeel van een serie van twaalf ruimtelijke
objecten die gaan over een breed scala
aan emoties en vraagstukken die je als
pasgeboren moeder beleeft na het krijgen van een kind. Thema’s die aan bod
komen zijn bijvoorbeeld: groei, verbondenheid, zorgen, loslaten en de balans
tussen moederschap en maatschappij.
Jezelf terugvinden
Nadat Mira drie jaar geleden moeder
werd, merkte ze hoe ze een heel nieuw
stuk van zichzelf leerde kennen. Ze besloot hierover een serie vrije werken te
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Wikky van Maare, programmeur exposities van de nieuwe bibliotheek, en schrijfster
Diana van Beaumont verzorgden het welkomstwoord bij de opening van de expositie.

Expositie ‘Pasgeboren Moeder’
in de nieuwe bibliotheek
maken. Bij elk werk schreef zij een gedicht. Met deze werken wil ze andere
mensen uitnodigen hun eigen verhaal
te vertellen. Mira: “Het moederschap is
enerzijds een universeel gegeven, maar
wordt anderzijds door iedere pasgeboren
moeder anders beleefd. De roze wolk is
soms lang zo roze niet en naast je kind
moet je ook jezelf opnieuw terugvinden”.
Ontroerend
Katja, een moeder van een dochtertje
van elf weken, schreef na het zien van
de expositie het volgende in het gasten-

boek: “Een mooie, indrukwekkende, eerlijke en ontroerende expositie!”
Mira Ticheler is onder meer bekend
van de Zit’In, de kunstzinnige bankjes
in het hart van de rozentuin in het Cascadepark. Ze ontwerpt graag – ook in
opdracht – ruimtelijke objecten vanuit
bestaande, gerecyclede materialen. Zo
ontstaat ‘iets nieuws dat iedereen kent’.
De expositie ‘Pasgeboren Moeder’ is
nog tot en met 4 januari te zien in de
nieuwe bibliotheek in Stad.
www.alamira.nl n
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Schoonheid in kleine dingen

Toen ik vijf jaar geleden in Almere
Poort kwam wonen, vond ik het hier
kaal en saai. Totdat ik mezelf uitdaagde om op een andere manier te
kijken naar de plek waar ik woon. En
dat is gelukt. Want als je goed kijkt,
kun je overal schoonheid vinden.
Overal vind ik mooie plekjes en stukjes natuur en die ben ik gaan vastleggen met mijn iPhone. Sindsdien
ben ik steeds gekker op Almere Poort!

foto: Lynn Timmer

Almeerse snoepkunstenaar
nu ook actief in Poort

fotocolumn

Een blinde muur van de Grandfetaria wordt samen met Arte leerlingen beschilderd

Toen het Arte College hem in juni vroeg of hij een project met
leerlingen wilde doen, had de Almeerse snoepkunstenaar wel
een idee. “Poort is nieuw en heeft niet veel grauwe plekken,
maar je vindt er wel blinde muren. De zijmuur van de Grandfetaria vroeg erom om opgefleurd te worden! De eigenaar was
meteen enthousiast, wij hadden een superleuk project en de
buurt is vrolijker. Iedereen blij, en daar is het mij om te doen!”
De snoepkunstenaar wil anoniem blijven,
omdat hij ook weleens iets doet zonder
toestemming. Zijn artiestennaam dankt
hij aan een project waarbij hij een viaduct opknapte door zuilen te beplakken
met papier waardoor het enorme snoeprollen lijken. Daarnaast hing hij papieren
spekjes op in kerstbomen en bracht een
vier meter hoge papieren snoepautomaat
aan onder de Hollandse brug. Volgens de
kunstenaar zijn er in Almere door bezuinigingen steeds minder expositieruimten
en nam hij daarom de vlucht naar de
openbare ruimte.
Verder beschilderde hij her en der saaie,
grijze betonblokken in vrolijke kleuren
en met Duplo-logo. In Almere Poort zijn
er twee gespot op een nog onbebouwd
veld aan het einde van de IJslandstraat,
die moeten voorkomen dat je het water

in rijdt. Bewoners vinden het een vrolijke
actie, en ook medewerkers van de gemeente hopen meer werk van de snoepkunstenaar in Poort te zullen zien.
Zijn meest recente project is de ‘vergroening’ van Almere buiten door een
muur achter het winkelcentrum Buitenmere met vrolijke groene blaadjes te beschilderen.
redactie n

Mrs Fineart (Naomi Neijssen) n
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Maarten Feenstra Fotografie

Sterrenschool De Ruimte
draait op volle toeren

De Eerste Almeerse Sterrenschool ‘De Ruimte’ startte vier jaar
geleden in een tijdelijk onderkomen in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw. Begin maart 2015 betrok de school
haar eigen gebouw. Het is een prachtig onderkomen op een
mooie locatie. Nu, negen maanden later, kun je zien hoe de invulling, zoals op papier bedacht, tot uitvoering komt.

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

www.sterrenschoolderuimte.nl
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Symbiose
De Ruimte kijkt aan de ene kant uit over
het Homeruspark en aan de andere kant
naar de Homerusmarkt. Het gebouw doet
zijn naam eer aan – het is licht en luchtig, met veel open ruimtes en doorkijkjes.
Bij de bouw is niet alleen rekening gehouden met het concept van onderwijs,
opvang en ontmoeting onder één dak,
maar ook met bijzondere wensen qua
duurzaamheid. De bloem van zonnepanelen boven de entree is een eye-catcher.
Op een scherm in de hal is de energieopbrengst af te lezen. Zo grijpt alles wat
gebeurt en wat je ziet in De Ruimte in
elkaar. In de tuin wordt een biologie-les
gegeven. Een vierjarige kleuter fietst onder schooltijd blij rond op het terrein van
de peuterspeelzaal, waar op dit moment
een natuurbelevingspad wordt aangelegd. Muzikanten van het CKV lopen met
hun muziekinstrumenten de schoolklassen in om letterlijk muziek naar de leerlingen te brengen.
De start
De eerste weken in de nieuwbouw waren
voor alle gebruikers nog wat onwennig.
Hoewel leerlingen en personeel vanaf
dag één genoten van alle ruimte en maar
liefst 550 mensen op de Open Dag afkwamen, was het nog een beetje kaal en
moest er nog veel gebeuren. Een aantal
ruimtes moest nog nog worden ingericht,
de tuin moest worden aangelegd, activiteiten moesten worden opgestart, extra
leerkrachten moesten worden aangenomen. Als je nu, negen maanden later, het

gebouw binnenkomt, zie je hoe levendig
het is geworden en hoe de invulling van
het gebouw, zoals deze op papier is bedacht, in de praktijk tot zijn recht komt.
Bedrijvigheid
In de hal staan enkele ouders te wachten om hun peuters van de speelzaal op
te halen. Een schoolklas komt de trap af
om buiten te gaan spelen. Aan de balie
staat een vrijwilligster klaar om koffie
of thee te schenken. In de ontmoetingsruimte wordt een lunch klaargezet, voor
een overleg. Op een scherm worden activiteiten aangekondigd.
Het is ontzettend leuk om te zien dat er
nu in het gebouw gedanst, gekookt, geschilderd, gesport en gemusiceerd wordt
door kinderen en volwassenen van alle
leeftijden. Het is De Ruimte gelukt om in
korte tijd niet alleen de leerlingen van de
school een totaalprogramma aan te bieden, maar ook de buurt erbij te betrekken.
Dit is een enorme prestatie, die verricht is
door een kundig en gedreven team, dat
voortdurend met elkaar overlegt.

Maarten Feenstra Fotografie

Schaalvergroting
Het aantal leerlingen van de school is
sinds het betrekken van het nieuwe gebouw van 130 naar 250 gegaan, dat is
bijna een verdubbeling. De school trekt
niet alleen leerlingen uit de wijk, maar
heeft een regionale functie. Directeur
Fred Molenberg: “We hebben zeven nieuwe leerkrachten aangenomen. Die zijn
zorgvuldig geselecteerd. Omdat we met
stamgroepen en vakleerkrachten werken,

vraagt dit van de leerkrachten om maximale inzet om hun expertise verder uit te
breiden. De vakleerkrachten geven elk les
in hun eigen vaklokaal in spel, motoriek,
taal of rekenen.
Vorige maand is het inspectierapport
uitgebracht en dit is positief. Daar zijn
we erg trots op, omdat we dit in zo’n
korte tijd voor elkaar gebokst hebben.
Het inspectie-team was in het bijzonder
enthousiast over ons onderwijs aan de
unit van 4-7 jarigen. Het was mooi om
te kunnen laten zien dat onze vernieuwende en verrijkende manier van onderwijs geven ook op deze leeftijdsgroep
met succes wordt toegepast.
Nu kunnen we ons focussen op de
punten die we nog verder uit willen werken, zoals de digitale portfolio’s van elk
kind, een ontruimingsplan voor het gebouw en het realiseren van een speeltoestel in het park achter de school”.
Natuur en techiek
Op dit moment wordt in De Ruimte een
innovatiecentrum ingericht. In het lokaal hangen schaalmodellen van planeten en leerlingen worden uitgedaagd om
met Lego robotica en programmeren aan
de slag te gaan. Het vak natuur en techniek is een onderdeel van het onderwijsprogramma. Fred Molenberg: “Het ziet
er niet alleen heel uitnodigend uit, het
brengt de leerlingen op een hoger level.
Techniek is verbonden met rekenen en
wiskunde. Onze leerlingen ontdekken zo
hun talenten.”
redactie n

van basisscholen in Poort

Groep 8 Droomspiegel nam deel
aan Zappsport The Battle
Groep 8 van De Droomspiegel deed dinsdag 22 september mee aan Zappsport The
Battle. Het was een dag vol spanning. Ga
ik door? Mag ik meedoen aan de selectieproef? Word ik één van de finalisten?
Winnen de jongens of de meiden?
Zo snel mogelijk pasta rijgen aan een
satéprikker was het eerste spel. Je hoort
de lezer denken: wat heeft dat met sport
te maken? Dat is juist de reden dat de
school voor dit spel koos. Gelijke kansen! De snelste tien jongens en tien
meiden konden meedoen aan de selectieproef van Zappsport. Onder het oog
van de camera’s werden ballonnen laag
gehouden. Het welbekende hooghouden,
maar dan andersom. Een hele nieuwe
tak van de tennissport. Naomi van As en
Ron Boszhard waren er om de leerlingen
aan te moedigen.
Prachtig om de spanning op de gezichten te zien. De kinderen die de ballon onder controle hielden mochten door
naar de finale. Nu werd de sport bekend
gemaakt. De sport was: tennis! Vlot vertrokken de finalisten naar Center Point
om alvorens de finale te spelen eerst een
clinic te volgen van twee toptennissers.
De finale werd onder aanmoediging van
klasgenoten gespeeld tussen de jongens
en de meiden. Uiteindelijk wonnen de
jongens. Gefeliciteerd!
Best pittig, zo’n dag gevuld met plezier
en geluk, maar ook met teleurstelling
wanneer je niet wint of door bent. Om
dan toch de sportiviteit op te brengen
om elkaar aan te moedigen. De school is
trots op de leerlingen van groep 8. Het
was een topdag!
n
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Studenten CAH Vilentum
onderzoeken de natuur in Poort
Een grote groep van 43 studenten van CAH Vilentum is deze
herfst bezig met een onderzoek in Almere Poort via Academie
van de Stad. De studenten inventariseren de natuur in negen
verschillende deelgebieden in het Homeruskwartier en gaan
daarnaast met bewoners in gesprek over hoe zij aankijken tegen
de natuur in het stadsdeel.
Het CAH Vilentum is de Christelijke
Agrarische Hogeschool met vestigingen
in Dronten en Almere. De Almeerse opleiding was een tijd lang gevestigd in het
gebouw van de International School in
Almere Poort en verhuisde in september
2014 naar ’t Circus in Almere Stad. Gelukkig zien we nu een groep studenten
voor het onderzoek terug in Almere Poort.
Opdrachtgever van het studentenonderzoek is de gemeente Almere. Vanuit
het programma Growing Green Cities
werkt de gemeente de komende jaren
aan de verduurzaming van de stad. Een
doel hierbij is om bewoners te betrekken
bij de natuur in de stad. Almere Poort
is een stadsdeel dat volop in ontwikkeling is. Stadsecoloog Ton Eggenhuizen
kwam met het idee om studenten juist
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in dit stadsdeel onderzoek te laten doen
naar de natuur: “Grote zandvlaktes en
nog weinig groen: dit is hoe veel bewoners dit nieuwe stadsdeel zullen ervaren. Maar in en op deze zandvlaktes
leven verschillende planten, insecten
en dieren. Een voorbeeld hiervan is de
beschermde rugstreeppad die juist goed
leeft op de zandgronden”.
Het project wordt gecoördineerd door
stichting Academie van de Stad. Coördinator Annemette Hellinga vertelt: “Dit is
ons eerste onderwijsproject in Almere. In
een onderwijsproject krijgen studenten
voor hun inzet studiepunten. Ons doel is
het verbinden van studenten aan stedelijke opgaven voor echte opdrachtgevers.
Dit is zowel voor de studenten als voor
het stadsdeel waardevol”.

Academie van de Stad coördineert ook
het project ‘Springlevende Wijk’ in De
Wierden in Almere Haven. Bij dit project doen studenten buurtwerk en krijgen
in ruil voor hun inzet in deze wijk met
voorrang een woning met huurkorting.
Eind september zijn de studenten met
hun onderzoek gestart. Ze hebben al veel
informatie verzameld. Eén van de studenten beschrijft het werkproces: “We
maken bijvoorbeeld opnames. Dit betekent dat we in een gebied van twee bij
vijf meter alle planten en insecten noteren die er aanwezig zijn. We maken
foto’s van soorten die we niet kennen,
die zoeken we dan later op. Soms leven
op zo’n klein stukje wel twintig verschillende soorten!”
redactie n

k i nderopvang

BeeKidzzZ Speelparadijs startte meer dan vijf jaar terug als één
van de eerste kinderopvangcentra in Almere Poort. De oprichting
kwam voort uit de wens van de eigenaren voor een fijne, persoonlijke opvang voor hun kinderen. De nieuwe locatie, slechts
een paar straten verderop, biedt veel ruimte voor nieuwe uitdagingen, maar blijft toch vertrouwd.

Kinderopvang BeeKidzzZ is
verhuisd naar ruimere locatie
Tweede thuis
Beverley Westmaas en Bianca Biervliet,
met hun vrolijke zwart met gele outfit –
om bij het bijenthema te blijven – zijn
elkaars nichten. Toen hun eigen kinderen
klein waren, konden ze maar niet slagen
in het vinden van een kinderopvang naar
hun wensen. Beverley: “Het is belangrijk
dat je een goed gevoel hebt bij de kinderopvanginstelling, je kind is immers je
kostbaarste bezit. Je wilt geen nummer
zijn, maar persoonlijk benaderd worden.
Het moet voelen als een tweede thuis. Op
een gegeven moment vatten we het idee
op om zelf een kinderopvangcentrum te
starten, naar onze eigen ideeën”.
Het gezicht van BeeKidzzZ
Zowel Beverley als Bianca komen zelf
niet uit de kinderopvangwereld, maar
Beverley heeft zich inmiddels laten omscholen. “De leidsters die wij zorgvuldig
hebben geselecteerd, hebben natuurlijk
de juiste opleiding en ervaring. Dat ze
het prettig vinden om bij ons te werken,

blijkt uit het feit dat de leidsters van het
eerste uur nog steeds bij ons werken. De
kinderen op de groepen en ook de ouders die hen komen brengen en weer ophalen zien vaste, vertrouwde gezichten.
Wij hebben nu vijf vaste medewerkers en
vier oproepkrachten. Zij zijn het gezicht
van BeeKidzzZ”. Bijzonder zijn ook de
ruime openingstijden, BeeKidzzZ is open
vanaf zes uur ’s ochtends tot zeven uur
’s avonds. Ouders die te maken hebben
met vroege diensten of reistijd naar hun
werk, zijn hier enorm mee geholpen.
Verse warme maaltijd
Ook ‘oma’, de moeder van Beverley, is
voor de kinderen een graag geziene bekende. Zij kookt dagelijks in de ochtend
een verse maaltijd. Als ze haar zien, vragen de kinderen meteen wat er die dag op
het menu staat. Vandaag is het okersoep,
maar de Surinaamse kokkin kan evengoed
hutspot of chili con carne maken. Bianca:
“We betrekken de kinderen ook bij het
samenstellen van het menu, ze mogen

aangeven wat ze graag zouden willen
eten. Dit gerecht zien ze dan binnen één
of twee weken terug op hun bord. Tijdens
schoolvakanties is er ook tijd om met de
bso-kinderen te gaan kokkerellen. In het
voorjaar gaan we met moestuintjes aan de
slag en verbouwen we eigen groenten”.
Nieuwe mogelijkheden
Begin november verhuisde BeeKidzzZ van
de Duitslandstraat naar de ruimere locatie
aan de Nederlandstraat. BeeKidzzZ is een
kleinschalige opvang met op dit moment
twee dagopvang-groepen en twee bsogroepen. Beverley: “Het nieuwe gebouw
biedt groeimogelijkheden, maar we willen
dezelfde kwaliteit en persoonlijke benadering blijven bieden. Een aantal ruimtes
zullen we dan ook gaan gebruiken voor
thema-activiteiten. Zo zijn we druk bezig
met het inrichten van een meiden-beauty-spa en een stoere jongensruimte met
onder meer een pooltafel, boksbal en een
dartbord. Daarnaast hebben we een grote
ruimte voor sport- en spelactiviteiten en
een heuse bioscoop met vijftien zitplaatsen, zodat we de kinderen op regenachtige dagen hiermee kunnen verrassen”.
Naar buiten!
Uiteraard wordt er ook heerlijk buiten gespeeld en zijn er regelmatig uitstapjes in
de omgeving. Bianca: “Eén van de pluspunten van de nieuwe locatie aan de Nederlandstraat is de grote buitenspeelruimte. Die grenst aan het schoolplein van de
basisscholen, maar is omheind. Een ander
voordeel is dat bso-kinderen van de scholen aan de Nederlandhof lopend kunnen
worden opgehaald. Maar ophalen van andere locaties doen we natuurlijk ook”.
redactie n
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Zorgeloos aan het werk terwijl je kind Groeit
en zich Ontwikkelt bij GO! Kinderopvang
combinatie van zorgeloos werken en een
leerzame omgeving voor je kind! Een paar
voorbeelden zijn de ruime openingstijden,
warme maaltijd, zwemles en de leuke en
leerzame activiteiten.
Ruime openingstijden
De vestigingen van GO! Kinderopvang
hebben ruime openingstijden. Vroeg beginnen of laat thuis? Of beide? Er is opvang mogelijk van zeven uur ’s ochtends
tot zeven uur ’s avonds.

Terwijl jij werkt of studeert,
speelt en leert je kind bij de
opvang. In Almere Poort heeft
GO! Kinderopvang twee vestigingen – IKC De Droomspiegel
en het Vlaggenschip.
Goede kinderopvang zorgt ervoor dat
werk en privé goed te combineren zijn. Om
optimaal te kunnen functioneren, zijn de
rust en zekerheid van continuïteit rondom
de opvang van je kind van belang. Net
zo belangrijk vindt GO! Kinderopvang de
ontwikkeling van kinderen. Een mooie

Warme maaltijden
Bij het Vlaggenschip wordt vers gekookt
voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar.
Wekelijks halen de oudste peuters van het
kinderdagverblijf samen met de pedagogisch medewerkers verse groenten en fruit
op de markt. Dit is elke week een leuk uitje! Elke dag kookt een medewerker van
het Vlaggenschip voor alle kinderen van
de opvang. Het ruikt altijd heerlijk op de
vestiging. Voor veel kinderen gaat ‘zien
eten, doet eten’ echt op. Aan het einde
van de dag heeft je kind genoten van een
verantwoorde warme maaltijd.
Zwemles
Op donderdag gaat een groepje kinderen
samen met de pedagogisch medewerkers
naar het zwembad. De medewerkers be-

geleiden de kinderen naar hun zwemles. Tijdens de opvang kan je kind een
zwemdiploma halen.
Leerzame en leuke activiteiten
Kinderen vinden het fijn om samen met
elkaar leuke dingen te doen. Elke week
is er een activiteitenprogramma en in
vakanties zelfs een speciaal vakantieprogramma. De activiteiten sluiten aan bij
de leeftijd van de kinderen. Activiteiten
zijn vooral leuk, maar dragen ook bij aan
bijvoorbeeld de creatieve of motorische
ontwikkeling van kinderen.
n
Kennis maken met
GO! Kinderopvang?
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen
in de kerstvakantie gratis meedoen!
woensdag 23 december 15-17 u.
kerstlichtje maken
maandag 28 december 15-17 u.
heel GO! bakt een vuurwerkspies
Locatie: Het Vlaggenschip,
David Livingstonestraat 121.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus
geef je kind snel op bij teamleider
Tamar Botter: 06-426 153 65,
t.botter@skl-kinderopvang.nl

Kinderopvang voor 0 – 12 jaar
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.

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

GO-KINDEROPVANG.NL

k i nderopvang

Manager Albert Heijn feliciteert
gastouder met lustrum
Saskia van der Velde opende op 2 oktober precies vijf jaar geleden haar Gastouderopvang Almere Poort. En met succes! Blije
ouders organiseerden voor deze gelegenheid een verrassingsdiner. De manager van Albert Heijn Hongarijeplaats bood haar
op deze zonnige dag twee volle boodschappentassen aan.
Saskia: “Kinderen die vanaf hun geboorte bij mij kwamen en inmiddels zijn
uitgezwaaid naar de basisschool. Broertjes en zusjes van drie gezinnen die in-

middels hier gestart zijn. De band die ik
in vijf jaar met deze kinderen en ouders
heb gekregen is zo sterk, dat ik een paar
jaar terug besloot niet alleen dagopvang

maar ook naschoolse opvang te bieden.
Het was voor een aantal gezinnen een
natuurlijke keus dat hun kind ook na de
vierde verjaardag aan zou blijven bij de
gastouderopvang.
Vijf jaar waarin ik tijden met wachtlijsten, maar ook rustigere periodes heb gekend. Waarin ik van locatie ben veranderd
en inmiddels bijna een hbo-opleiding heb
afgerond, waardoor het totaalpakket dat
ik bied steeds uitgebreider wordt.
Toen mijn vijfjarig jubileum voor de
deur stond zat ik net in een drukke periode en wilde ik het eigenlijk maar gewoon
voorbij laten gaan. Hoe groot was de
verrassing dat ouders ineens een surpriseparty voor me georganiseerd hadden
om hun waardering te laten blijken! Ook
het gebaar van de Albert Heijn waardeer
ik erg. Ik maak geen gebruik van een
bezorgservice, haal elke boodschap daar
zelf, tot ergernis van mijn boekhouder,
die alle losse bonnetjes krijgt”.
Hieronder een paar quotes van ouders.
“Jij die mijn wensen kon invullen op de
meest kwetsbare momenten in mijn leven, jij die voor mijn kleine hartje hebt
gezorgd. Mijn kleine, grote man heeft
met veel plezier de jaren bij je doorgebracht en zegt nu na ruim twee jaar nog:
kan ik de tijd maar terugdraaien, mam!”
“Niets is te gek, ze is geweldig, is het
mooi weer, dan gooit ze toch gewoon de
barbecue aan en maakt er een feestje van
met ze!”
“Je bent een topper! Gewaardeerd en
geliefd, door alle kinderen met snottebellen en hun ouders!”
redactie n

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

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

Burgemeester Franc Weerwind:

Mijn eerste bezoek aan Almere Poort
woonster Tine van Oostveen. Dit geldt
overigens ook voor het Klokhuis, bedacht voor en door kinderen en waarin
allerlei innovatieve ideeën zijn verwerkt.
Dit laatste is kenmerkend voor veel plekken in Almere Poort.

Felicitaties en cadeaus voor de 10.000ste inwoner van Poort: Aziz Idoe

De eerste inwoners van Almere waren pioniers. Ze gingen wonen op nieuwe grond waar alles nog op gebouwd moest worden. Als je ziet hoe groot de stad nu is, kun je bijna niet geloven
dat het ooit zo begonnen is. In Almere Poort vond ik tijdens
mijn bezoek op vrijdag 16 oktober het pionieren van destijds
terug. In dit nieuwste stadsdeel van Almere is de opbouw nog
in volle gang, al is er inmiddels wel heel veel bereikt.
Homerusmarkt
Ik begon mijn bezoek in de Homerusmarkt, waar ik enkele ondernemers
ontmoette. Een leuke plek met een gevarieerd aanbod aan koopwaar. Het is
jammer om te horen dat deze ondernemers zware tijden door maken, omdat de
groei van de inwoners achter blijft bij de
verwachtingen.
Cascadepark
Het werd mij al snel duidelijk dat er in
Almere Poort veel gezinnen met kinderen wonen. Dit onderstreepte de kleuterklas van de Europaschool die een mooi
liedje voor mij zong in het Cascadepark
bij het Zandzakkenpaviljoen. Ook oudere
kinderen hebben in dit paviljoen en in
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het park een rol door samen met jongere
kinderen allerlei activiteiten te ondernemen. De kleuters plantten samen met de
bovenbouwleerlingen van basisschool
De Kleine Wereld wel 5000 bloembollen
in het park die dag. Dat is op zich al een
bewonderenswaardige prestatie!
Buurtontmoetingstuin
In de buurttuin aan de Vestastraat waren
studenten van Groenhorst Almere bezig
met het realiseren van hun ontwerp. Aan
mij was de eer om de boom in het midden van de ontmoetingsplek te planten.
Erg leuk dat het niet bij een papieren
ontwerp bleef maar dat de studenten het
daadwerkelijk uit konden voeren, mede
dankzij de inspanningen van buurtbe-

Het Poorthuis
Onder de indruk was ik ook van het
Poorthuis waar ik net als op de andere
plekken warm onthaald werd. Ik vind
het heel bijzonder dat de gezinnen in
het Poorthuis hun leven delen met jongeren die tijdelijk extra ondersteuning
nodig hebben om weer verder te kunnen gaan met hun leven. Daarnaast fungeert het Poorthuis ook nog eens als een
buurtontmoetingsplek. Belangrijk in een
stadsdeel met inwoners die zich vaak in
een drukke levensfase bevinden en voor
wie het leven niet altijd zorgeloos is. Ook
de mobiele kerkbus van Pieter ter Veen
kan hierin een rol spelen.
10.000ste inwoner
De heer Idoe is de 10.000ste inwoner
van Poort en ik mocht hem en zijn familie hiermee feliciteren. De familie Idoe
woonde eerder al in andere wijken in Almere zoals de Literatuurwijk en de Seizoenenbuurt en is naar Poort verhuisd
vanwege de architectuur, een groter
huis, meer woongenot en de korte afstand naar Amsterdam. Ik kan me er iets
bij voorstellen!
De Ruimte
Het bezoek eindigde in De Ruimte, een
Sterrenschool, ook al zo’n bijzondere
plek. Wat mij enorm aansprak is dat de
school het onderwijs afstemt op de leerling in plaats van andersom. Maar ook
dat het leren niet ophoudt na schooltijd
en de opvang in hetzelfde pand bij het
onderwijs aansluit. Als vader van twee
kinderen kan ik mij hierin goed vinden.
Kortom, Almere Poort is een mooi stadsdeel en ik kan me voorstellen dat jullie
er trots op zijn!
Franc Weerwind,
Burgemeester Almere n

ondernemen i n poort

Taxsupport sinds vijf jaar in
Homeruskwartier

Boom planten bij buurttuin Vestastraat

Bloembollen planten in het Cascadepark

Taxsupport bestaat ruim vijftien jaar. Sinds vijf jaar is het
bedrijf gevestigd in Almere
Poort. Veel van hun trouwe
klanten wonen en werken in
Amsterdam. ‘De brug’ vormt
nog altijd een barrière, maar
aan een betere bereikbaarheid wordt hard gewerkt.

Mirjam Smeels-Zechner

Mirjam Smeels-Zechner: “Wij hebben in
Almere Poort onze plek gevonden! Sinds
wij werkzaam zijn aan de Neptunussingel, is ons bedrijf gegroeid. Klanten
zijn zowel particulieren, ZZP’ers alsmede
midden- en kleinbedrijven.
Alle soorten administraties, belastingaangiften en adviezen worden door ons
verzorgd, waarbij we een zeer redelijk
tarief hanteren. We hebben een flexibele instelling, veel is mogelijk, zolang
het wettelijk is toegestaan. We luisteren
goed naar onze klanten en ondersteunen
hen bij vraagstukken.
Met de Belastingdienst hebben we goede contacten. Geen casus is gelijk, geen
oplossing is hetzelfde. Doorgaans komen
we in overleg tot een werkbare oplossing.

Gezien de steeds terugkerende nieuwe
belastingwetgeving is het voor ondernemers maar ook voor particulieren vrijwel
ondoenlijk, dan wel onmogelijk, om zelf
tot passende aangiften te komen.
Daarbij wordt door de rijksoverheid
steeds meer verantwoordelijkheid naar
de door de Belastingdienst erkende belastingconsulenten doorgeschoven. Digi
talisering en beveiliging van persoonsgegevens zijn al belangrijk, maar zullen in
de toekomst een steeds grotere rol gaan
spelen. We blijven hierin verder investeren, zodat de privacy van onze klanten
gewaarborgd is.
Denk je dat wij iets voor je kunnen beteken en wil je ons leren kennen, neem
dan vrijblijvend contact met ons op”. n

TAXSUPPORT
Kennismaking met het Poorthuis

belastingconsulenten

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

• Voor particulieren, ZZP en MKB.
• Fiscale begeleiding bij echtscheiding.
• Persoonlijk contact, begeleiding 		
en nazorg.
• Bezoek uitsluitend op afspraak.

Tevens
turbocursussen voor
B en C diploma!

nieuw:
diplomagarantie
vanaf 5 jaar!

Rondleiding en receptie in De Ruimte

Belastingen en administraties,
Voor al uw belastingzaken.
Voor al uw aangiften.

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

tel.: 036-536 94 90
Neptunussingel 76
1363 VV Almere Poort
info@taxsupport.nl
www.taxsupport.nl
lid Register Belastingadviseurs
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Feestdagen in Almere Poort
Zijn de feestdagen in december iets waar je het hele jaar naar
uitkijkt, of iets waar je stiekem een beetje tegen opziet? Het
maakt niet uit, want de ondernemers in Poort helpen je graag
een handje om een geslaagd programma samen te stellen!

Harborhouse
Marinaweg 4
www.harbor-house.nl/kerst
Harborhouse is ‘the place to be’ voor
een culinair kerstdiner in sfeer. De chef
is al weken van te voren in touw om
hét perfecte menu samen te stellen voor
een
ieder die houdt van een uitgebreid
diner alsook een diner geschikt voor de
gehele familie. Op Eerste Kerstdag is er
een vroege ronde met ontvangst vanaf
vier uur ’s middags. Dit ‘familiediner’
telt drie gangen waarbij voor de jonge
feestvierders een speciaal menu wordt
geserveerd. De tweede ronde, vanaf zeven uur ’s avonds, heeft een uitgebreid

viergangenmenu. Bij beide diners word je
ontvangen met een feestelijk glas champagne en een amuse, persoonlijk uitgeserveerd door de chef. Geniet daarbij van
een mooie selectie wijnen, passend bij de
gerechten. En wegens succes verlengd:
het ‘chauffeurs-wijnarrangement’ waarbij halve glazen worden geschonken van
deze uitgelezen wijnen.
Oudejaarsborrel? Nieuwjaarsontbijt? Of
een kerstdiner met collega’s? Harborhouse
biedt verschillende arrangementen om
samen met collega’s het jaar goed af te
sluiten of in te luiden. Voor meer informatie en reserveringen kun je terecht op de
website: www.harbor-house.nl/kerst

Jeniffersbloemen
Europalaan 818
www.jeniffersbloemen.nl
Jennifer is gek op de feestdagen en verandert direct na Sinterklaas haar winkel in een sprookjeskerstwereld. Zelfs
de meest verstokte Scrooge gaat hier
overstag voor een mooi bloemstuk of
een fijne bos bloemen. Uiteraard kun je
ook helemaal uit je dak gaan en kerstbomen en kerstkransen in alle soorten
en maten bestellen. Jeniffer heeft tevens
een reeks kerstworkshops op de agenda
gezet waarbij je zelf in haar sfeervolle
en ruime winkel onder haar vakkundige
leiding je eigen bloemstuk samenstelt en
uiteraard mee naar huis neemt. Van een
bloemstuk heb je thuis nog wekenlang
plezier en al helemaal als je daarmee
terugdenkt aan een leuke avond bloemschikken. Denk ook aan Jeniffersbloemen als je je zakenrelaties of personeel
met de feestdagen in aantocht extra in
het zonnetje wilt zetten. Van een plant
in een mooie pot met een goede fles wijn
of doos bonbons erbij tot een compleet
kerstpakket, Jeniffer stelt het met plezier
voor je samen en succes is gegarandeerd!

Europalaan 818 • 036 844 48 44
www.jeniffersbloemen.nl
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SweetUnique
Trojestraat 39 en Schutterstraat 18a
www.sweetunique.nl
Bij SweetUnique kun je terecht voor heerlijke patisserie met een vernieuwend karakter. Van dagverse cupcakes en gebak
tot geweldige taarten voor feesten van
ieder formaat, SweetUnique biedt altijd
een frisse kijk op patisserie. In navolging
van de eerste winkel aan de Trojestraat
in Almere Poort, opende SweetUnique
begin oktober haar tweede winkel in
Almere centrum. Al snel is de nieuwste
winkel een grote favoriet geworden onder liefhebbers van kleurrijke sweets en
taarten. Uiteraard kun je ook nog steeds
in Almere Poort bij SweetUnique terecht
voor al je zoete behoeftes.
Ook deze feestdagen kun je genieten,
zo zijn er deze Kerst weer fantastische
dessertboxen en speciale Red Velvet
sweets in het assortiment. Kom langs
en laat je verrassen voor de feestdagen.
SweetUnique’s nieuwste winkel is gevestigd in het glazen pand midden in de
Schutterstraat in het bruisende hart van
Almere Centrum. Alle prachtige producten zijn tevens online te bekijken.

Diner bij de kerststal
Nederlandstraat 2
www.dinerbijdekerststal.nl
Op zondag 20 december organiseren
de drie pionierende kerken in Poort een
schitterend kerstfeest voor jong en oud.
Romeinse soldaten, herders, herbergiers,
wijzen en engelen leiden de bezoekers
door het kerstverhaal. Dit zal samengaan
met een drie-gangen-kerstdiner rondom
de levende kerststal. Hierin zullen de
enige echte ezel van Jozef en Maria en
de schapen van de herders uiteraard niet
ontbreken! Het geheel wordt omlijst met
live-muziek. Na afloop van dit onvergetelijke kerstfeest krijgen de bezoekers
ook nog een presentje mee. Het feest van
de geboorte van Jezus wordt gehouden
in de parkeergarage onder Interakt Contour en Woonmere in het Europakwartier. De kosten zijn m,./ 5 voor volwassenen
en m 1 voor kinderen tot en met tien jaar.
De aanvang is om 16:00 en om 19:00
uur. Iedereen is welkom. Voor aanmelden en info kun je terecht op de website
van ‘Diner bij de kerststal’. De organiserende kerken zijn De Schone Poort, De
Schaapspoort en De Veilige Haven.

Grandfetaria
Najadenstraat 8, naast Homerusmarkt
www.grandfetaria.nl
Velen vonden de weg naar de Grandfetaria, naast de Homerusmarkt, en weten
dat je hier niet alleen terechtkunt voor
ambachtelijke friet en snacks. De eigenaar, Harald Brouwer, laat zijn gasten
ook graag kennismaken met andere specialiteiten. Behalve de uitgebreide kaart
met veel huisgemaakte toppers, zoals
de Grandfetaria-burger, zijn er regelmatig tijdelijke aanbiedingen. Zo was er in
november de malse black angus biefstuk
met paddenstoelensaus en aardappelgratiné voor een luttele tien Euro. De bewoners van Poort worden verwend met culinaire smaken! Het hele jaar door kunnen
saladeschotels naar wens besteld worden,
voor elk gezelschap. Een aanrader voor
de feestdagen. Misschien gaat Harald
daarnaast een feestgerecht bereiden, dus
houd de site en Facebook goed in de gaten. Met Kerst heeft Grandfetaria aangepaste openingstijden, maar bestellingen
kunnen worden opgehaald. Al dan niet
met een fles mooie wijn. Op Oudejaarsdag
bakt Harald zijn speciale port-oliebollen.

Diner bij de kerststal

naf
Al va p.p.
50
€. 2,

In december salades nodig?
Kies voor kwaliteit!

www.dinerbijdekerststal.nl

zondag 20 december

Grandfetaria®
Meer dan een cafetaria!

Najadenstraat 8, t.o. de Homerusmarkt!

T. 036 - 848 1234

Download of bekijk de bestellijst op
www.grandfetaria.nl
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Yoga is voor iedereen
Met trots kan ik vertellen dat we nu een nog
completer weekrooster
bieden waarin diverse
yogastijlen en docenten aan bod komen. Dit
alles op verschillende
dagen en tijden, zodat het iedereen schikt.
Wanneer ik over yoga praat, merk ik
dat er nog steeds vooroordelen zijn. Ik
krijg vragen als: “Moet je niet heel lenig
zijn? Draag je geitenwollensokken? Ga
je altijd op je hoofd staan?”
Mijn antwoord is dan: “Nope! Yoga is
voor iedereen – jong, oud, man, vrouw
– die bewust wil bewegen en zijn hoofd
leeg wil maken”. Dit kun je doen in verschillende vormen of stijlen van yoga.
De voordelen van yoga zijn legio. Je
traint de flexibiliteit van je spieren en
gewrichten, masseert je organen, traint
je gedachten te laten rusten of te accepteren, dingen los te laten, minder te
oordelen, grenzen te voelen en aan te
nemen, jezelf te leren kennen.
Heel in het kort over ons yoga-menu:
• Power yoga is een krachtige en dynamische vorm van yoga en heeft veel weg
van een workout. Fysieke houdingen
worden direct na elkaar uitgevoerd en
ondersteund door ademtechniek. Per les
kan de serie houdingen verschillen.
• Easy flow yoga is een zachtere, minder zware vorm van power yoga. Bij easy
flow yoga houd je flow in je les, maar
verlaag je de intensiteit.
• Hatha yoga is een fysieke yogavariant
die voor het grootste deel bestaat uit de
beoefening van lichaamshoudingen en
ademhalingstechnieken. Hatha-yoga bestaat vooral uit stilstaande houdingen.
• Fit yoga is een yogamix voor de body,
mind en soul. Met onderdelen van voornamelijk power yoga, maar ook hatha
yoga, flow en pilates. En als beloning natuurlijk een heerlijke eindmeditatie. Na
de les voel je je fit én ontspannen.
• Yin yang yoga werkt met twee kwaliteiten doordat actieve, dynamische
bewegingen (yang) afgewisseld worden
met verstillende houdingen (yin), die
langer aangehouden worden.
We kunnen niet wachten om ons enthousiasme op jou over te brengen! Gebruik de coupon voorin dit blad voor de
‘Bring a friend’-actie.
Amanda de Bruin, Zen Company n
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Lekker en gezond eten
tijdens de feestdagen
December is de maand van de feestdagen. Tijd om met
vrienden en familie te genieten. Lekker eten hoort
daar natuurlijk bij. Graag geven we een aantal tips
om dit zowel lekker als gezond te houden.
December telt vier feestdagen – Sinterklaas, twee kerstdagen en oudejaarsavond. Op die dagen mag er best genoten
worden van wat extra lekkers. Houd tijdens de ‘gewone’ dagen je normale voedings- en beweegpatroon aan, zo voorkom je dat je gewicht toeneemt.
De meeste feestelijke etentjes nemen
maar één deel van de dag of één hoofdmaaltijd in beslag. Probeer daarom de
rest van de dag de vaste eetmomenten
aan te houden zoals je gewend bent en
ga niet minder eten. Een bekende valkuil
is dat men de hele dag weinig eet (van
het goede) en vervolgens ’s avonds te
veel (van het verkeerde).
Tijdens feestdagen wordt geregeld alcohol geschonken. Wijn en champagne
hebben de voorkeur boven mixdrankjes,
cocktails of een flesje bier. Maak van tevoren afspraken met jezelf. Bijvoorbeeld
één glas wijn bij het voorgerecht en één
bij het hoofdgerecht.
Vaak blijven er na de feestdagen restjes over. Geef deze mee aan je gasten,

Gezond en lekker
eten = Simpel

www.simplfood.nl • info/afspraken:
0320-23 92 23 • info@simplfood.nl

vries ze in of gooi ze weg. Het voelt vaak
als ‘zonde’ om producten weg te gooien,
maar het is ook ‘zonde’ om het je lichaam
te geven terwijl het niet goed voor je is.
Geniet vooral als je wel iets lekkers
neemt of een uitzondering maakt, daar
is het een feestdag voor! Maar probeer
het dan wel bij die uitzondering te laten
voor die dag.
Wij wensen je fijne feestdagen!
Eline Binkhorst, Jantina Nguyen-de Groot
en Marije Buiter, diëtisten Simpl.Food n

Gezonde keuze voorgerechten:
• Heldere soepen en soepen zonder
room
• Salades met groenten, olijven en
ei, zonder kaas
• Carpaccio
• Schelp- of schaaldieren zoals
coquilles
• Neem niet teveel stokbrood
Gezonde keuze hoofdgerechten:
• Magere vleessoorten zoals: biefstuk, varkenshaas, kip, kalkoen en
parelhoen
• Vissoorten als zalm, makreel,
tong, schol, kabeljauw en tilapia
• Neem liever geen roomsaus, een
rode saus is beter
• Kies voor een gerecht met groente, dit is lekker en vult ook meer
• Let op met calorierijke gefrituurde
gerechten zoals loempia’s en friet.
Kies liever voor bijvoorbeeld couscous of een gepofte aardappel.
Gezonde keuze nagerechten:
• Koffie in plaats van een toetje
• Liever sorbetijs dan roomijs
• Kies een fruitdessert zoals compote of fruitsalade.

n i euw i n poort

Het voormalige Theekafé heeft sinds het eind van de zomer een
nieuwe eigenaar. Nathalie Rommers uit Lelystad kwam in een
gespreid bedje: een ruim, leuk ingericht café op een hoek in het
Europakwartier waar veel bedrijvigheid is. Haar creativiteit kon
ze inzetten op de kaart, die zij volledig heeft vernieuwd.

Euphoria Food & Drinks: een
welkome aanwinst in Poort
shop-in-a-shop-project in Lelystad dat
niet doorging, dus vandaar. Daarnaast
verkoop ik sinds kort ook leuke tassen.
Ik wilde graag een café of een winkel, en
nu heb ik allebei!!”

fotografie: Dick Kikstra

Tog Chöd

Leuke kaart
Nathalie: “Vandaar ook de naamsverandering, want bij de naam Theekafé was
het niet duidelijk dat je hier evengoed
terecht kunt voor koffie, fris, een biertje
of een wijntje en een snack of een maaltijd. Ik maak zoveel mogelijk zelf. Alleen
mijn meest succesvolle creaties belanden
op de kaart, zoals het Amsterdammertje
– de panini met ossenworst, oude kaas
en Amsterdamse uitjes. En een panini
met banaan en chocolade-hazelnootpasta, die niet alleen door kinderen gewaardeerd wordt! Daarnaast maak ik crêpes,
uitsmijters en plates zoals saté met friet
of spicy wedges en garnituur”.
Ook populair zijn de borrelhappen, die
verrassend anders zijn dan anders, zoals pita-chips met drie soorten humus
en stokbrood met pesto of kruidenboter
naar keuze. En wentelteefjes, met een
knipoog naar vroeger.

Snertweer en hondenjasjes
Nathalie past zich aan aan de weersomstandigheden – is het guur weer, dan
kookt zij spontaan een pan heerlijke
erwtensoep en post een foto op Facebook: “Het is weer snertweer!”. Kortom,
Euphoria is een plek waar je graag terugkomt en waar je ook met allerlei groepen
kunt afspreken.
Grappig is het winkeltje in het café,
dat ooit het kantoor van de manager
van de Rabobank is geweest. Hier kun
je naast koffie en thee ook snoep kopen,
dat bij menigeen herinneringen oproept
aan de jaren ’80. Nathalie: “Soms zoeken
scholieren zorgvuldig één of twee snoepjes uit. Leuk toch! Een snoepwinkel was
er nog niet in Poort”.
Een rekje met hondenjasjes lijkt een
vergezochte combinatie, maar diverse
honden in Poort lopen er nu hip en warm
bij. “Ik had een partij ingekocht voor een

Onder de mensen
Nathalie werkte jarenlang in de accountancybranche, zowel bij bedrijven
als zelfstandig. Nathalie: “Dat ging heel
goed, maar het liefst ben ik onder de
mensen. Na een tijd zelfstandig te hebben gewerkt, ben ik daarom eerst weer in
loondienst gaan werken. Na diverse reorganisaties en bedrijfsverhuizingen vond
ik dat het moment daar was om een heel
andere weg in te slaan. Mijn partner Pim
moedigt me hierbij aan. Het is heel snel
gegaan. Afgelopen zomer zocht ik via
internet naar bedrijven die te koop stonden. Deze locatie sprong er voor mij uit!”
Nathalie woont met haar gezin in Lelystad en soms komt haar elfjarige zoon na
school even buurten. “Je stapt in de trein
en je bent er zo! Pim springt bij wanneer
hij kan. Op den duur zal ik personeel aan
moeten nemen, maar ik wil eerst even
kijken wat de piekuren worden. Nu ben
ik op de vrijdag- en zaterdagavond tot
negen uur open, maar ik pas me aan aan
de behoefte die er is.
Ontbijt en high tea
Zo was er vraag naar een high tea, dus
heb ik een leuk en lekker arrangement
samengesteld – een combinatie van traditioneel Engelse en eigentijdse zoete
en hartige hapjes. Daarnaast zijn in het
weekend de ontbijtjes in trek. Even uit de
sleur van thuis en uitgebreid brunchen.
Dat zou iedereen zichzelf af en toe moeten gunnen”.
redactie n
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Wijkteam Almere Poort en jij
Heb je vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk of activiteiten? Het wijkteam Almere Poort staat voor
je klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. Je komt de wijkwerkers
tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het
wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.
buren, vrienden of vrijwilligers veel oplossen. En is er aanvullende professionele
ondersteuning nodig, dan kijkt de wijkwerker samen met jou wat passend is.
Praktische oplossingen
Wij zoeken naar praktische oplossingen.
Dichtbij, in de wijk, samen met jou. Het
wijkteam helpt niet alleen mensen één
op één met hun vragen, de wijkwerkers
doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld
door activiteiten in de wijk te ondersteunen en mensen verder te helpen met hun
ideeën.
Ben jij die actieve bewoner waar het
wijkteam naar op zoek is? Lees verder
voor meer informatie.

Wat kun je verwachten?
Het wijkteam bestaat uit wijkwerkers met
diverse professionele achtergronden. We
bespreken samen met jou je vraag en je
situatie. Dat kan bij je thuis of ergens anders als je dat prettig vindt. Samen met
jou zoekt de wijkwerker naar je mogelijkheden. Vaak kun je zelf met hulp van

Donderdag 21 januari 2016 vanaf
15.30 uur in Sterrenschool ‘De Ruimte’,
Nimfenplein 1

• Kom alleen even kennis maken onder
het genot van een kopje koffie of thee
met iets lekkers of…

Graag nodigen wij je uit om kennis te
maken en samen te genieten van het
nieuwe jaar.

• Kom in beweging in een verrassende
workshop van 16.00-17.00 uur en/of…

Graag tot ziens!

22 I POORTNIEUWS

Wijkteam Almere Poort n

Poort voor elkaar
Wil jij iets doen in jouw wijk? In contact
komen met anderen? Andere buurtbewoners helpen? Aan activiteiten deelnemen
of activiteiten opzetten? Neem dan contact op met het wijkteam. Dan kijken we
samen wat mogelijk is.
‘Poort voor elkaar’ brengt mensen
uit Poort bij elkaar. Het wijkteam Poort
zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar

het wijkteam almere poort is verhuisd en houdt open huis!

In 2016 gaan we weer volop aan de
slag, samen met jou!

kunnen vinden, elkaar kunnen helpen en
samen activiteiten kunnen ondernemen.
Denk dan aan een boodschap meenemen
voor een ander, een schilderij ophangen,
samen wandelen, een luisterend oor bieden, een kop koffie drinken. Wanneer
buurtbewoners elkaar beter leren kennen, vergroot dat de betrokkenheid in
de buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
samen een buurtevenement organiseren,
de buurt netjes houden, bewegen, eten
en drinken en met anderen een groepsactiviteit of een workshop organiseren.

• Eet mee met ons van 18.00-19.30 uur.
Meld je hiervoor aan vóór 16 januari bij
Chantal Petrici: petrici@deschoor.nl,
zodat we hier rekening mee houden!

Inloopspreekuren
• dinsdag 11.30-12.30 uur
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1
• donderdag 11.30-12.30 uur
Sterrenschool ‘de Ruimte’
Nimfenplein 1
Poort-Doet: spreekuur activiteiten
en vrijwilligerswerk
• dinsdag 14.30-15.30 uur
Servicepoint de nieuwe bibliotheek
Oostenrijkstraat 2

zorgscala

Wat zijn kaaskiezen en wat kun
je doen om ze te beschermen?
Wij vergelijken het tandglazuur wel eens
met het dak van een huis. Als het dak
in orde is, blijft het huis droog en goed.
Zo ook met het tandglazuur. Indien de
buitenkant van de tand of kies sterk is,
kunnen er bijna geen gaatjes ontstaan en
blijft het gebit gezond.
Kaasmolaars
Soms kan het zijn dat je kind klaagt
over gevoelige kiezen. Dat kan al op heel
jonge leeftijd zijn. Mogelijk dat je kind
daardoor slecht eet en klaagt over pijn bij
het tanden poetsen. In zo’n geval bestaat
de kans dat er sprake is van een kaaskies
(ook wel ‘kaasmolaar’ genoemd). Hoewel
de naam anders doet vermoeden, kunnen
ook tanden aangetast zijn.
Een kaaskies is een kies of tand, waarvan de beschermende tandglazuurlaag
niet of niet goed ontwikkeld is. Kaaskiezen hebben soms een kaaskleur (witcrème
tot geelbruin) en kunnen er wat bobbelig
uitzien. Doordat de buitenste laag zwakker en zachter is, kunnen ze gevoeliger
zijn voor gaatjes dan andere kiezen. Ook
kunnen ze afbrokkelen en zijn ze soms
helemaal niet meer te behouden.
Kaaskiezen komen bij ongeveer één op
de negen kinderen voor. Het probleem
ontstaat bij de vorming van het tandglazuur, voordat de tanden doorbreken.
Kaaskiezen komen zowel voor in het
melkgebit als in het blijvende gebit. Een
kind met kaaskiezen in het melkgebit
heeft een grotere kans op de ontwikkeling van kaaskiezen in het blijvende gebit. De glazuurontwikkeling van de eerste blijvende kiezen en snijtanden in de
bovenkaak begint al voor de geboorte en
gaat verder in de eerste vier levensjaren.
Oorzaak
Helaas is tot op de dag van vandaag niet
bekend waardoor kaaskiezen ontstaan.
Wel is er een vermoeden dat enkele factoren hierop van invloed kunnen zijn.
Mogelijke oorzaken die vaak worden genoemd zijn: ziekten (ademhalingsproblemen, astma), oorontsteking, ontstoken
keelamandelen, waterpokken, vroeggeboorte en antibioticagebruik gedurende
de eerste drie levensjaren. Zolang de

In je mond zitten verschillende soorten tanden en kiezen. Zo
heb je snijtanden om mee af te bijten, hoektanden om grip op
het voedsel te krijgen en kiezen om het voedsel fijn te malen.
Iedere tand en kies bestaat uit verschillende delen of lagen. De
buitenste laag is de belangrijkste: het tandglazuur. Deze laag
zorgt voor de bescherming van de tand of kies.

precieze oorzaken niet bekend zijn, weet
men ook niet hoe kaaskiezen voorkomen
kunnen worden.
Behandeling
Daarom is het belangrijk dat kaaskiezen
tijdig ontdekt worden, zodat snel beschermende maatregelen getroffen kunnen worden om gaatjes te voorkomen.
Raadpleeg daarom altijd een tandarts als
je het vermoeden hebt dat je kind kaaskiezen heeft. Als er kaaskiezen zijn vastgesteld, is het belangrijk dat het gebit
goed verzorgd wordt. Op die manier kun
je voorkomen dat er gaatjes ontstaan of
dat er stukjes tand afbrokkelen.
Enkele tips, als je kaaskiezen hebt:
• Regelmatige controle bij de tandarts is
absoluut noodzakelijk.
• Twee keer per dag goed tandenpoetsen
met een tandpasta met fluoride door een
ouder/verzorger.
• De tandarts kan soms een fluoride-lak
op de kaaskiezen aanbrengen om het tandglazuur te beschermen en te versterken en
om de tand minder gevoelig te maken.

• Afhankelijk van het glazuurdefect kan
de tandarts een witte was/beschermlaag
(sealent) of een restauratie (vulling) op
de aangetaste kiezen aanbrengen.
Tandartsbezoeken
Wanneer je kind kaaskiezen heeft, zal het
dus regelmatig een bezoek moeten brengen aan de tandarts. Voor controle, maar
ook voor onderhoud en reiniging. Als je
kind door de vele behandelingen angstig
is geworden, kun je overwegen om naar
een speciale kindertandarts verwezen te
worden. Wij werken samen met ‘Dentics’
in Almere Poort en kunnen desgewenst
doorverwijzen.
Een goede verzorging van het gebit en
speciale behandelingen en tips van de
tandarts kunnen er dus voor zorgen dat
kaaskiezen niet voor grote gebitsproblemen zullen zorgen.
Wees tijdens de feestdagen voorzichtig
met snoepen en vergeet niet je tanden te
poetsen. Fijne (en ‘gepoetste’) feestdagen!
Tandarts Panday, Tandzorg op Maat n
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Eerste steenlegging Ahmadiyya moskee
Op 7 oktober woonden verschillende

hoogwaardigheidsbekle-

ders, buurtbewoners en leden
van de Ahmadiyya-gemeenschap
in Nederland en daarbuiten de
eerste steenlegging en daarmee
de start van de bouw van de
Ahmadiyya-moskee in Almere
Poort bij. Het was een gedenkwaardig moment voor de kleine,
vredelievende gemeenschap, die
uitkijkt naar de komst van hun
Baitul Afiyat, oftewel het huis
Locoburgemeester Frits Huis legt de vijfde steen van de Ahmadiyya moskee in Poort

van bescherming en vrede.

Plechtigheid
Naast leden van de Ahmadiyya-gemeenschap was iedereen uitgenodigd die de
komst van de moskee mede mogelijk
heeft gemaakt. Locoburgemeester Frits
Huis namens de gemeente Almere, die
de vredelievende geloofsgemeenschap
een warm hart toedraagt. De Khalifa, het
internationale hoofd van de Ahmadiyya
gemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, was speciaal overgekomen uit het
hoofdkwartier in Londen. Ook buurtbewoners, journalisten en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd om de
plechtigheid bij te wonen en daarna gezamenlijk een feestmaaltijd te gebruiken.

in Nederland werden gediscrimineerd en
waar ook de Koran niet positief tegenover staat. De woordvoerder antwoordde
dat homoseksualiteit volgens het geloof
niet zo bedoeld is door de Schepper,
maar dat de gemeenschap geen aversie
zal tonen en niet zal discrimineren.
Als laatste vroeg ik degene die mij te
woord stond, wat voor werk hij doet.
Hij vertelde mij dat hij in de beveiliging
werkt en bij welk bedrijf. Wat bleek? Ik
was een collega aan het interviewen! Al
met al heb ik de indruk dat er sprake is
van een gematigde moskee waar iedereen welkom zal zijn”.
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artist impression, architectenbureau Zerologic

Informatietent
Begin september stond op de bouwplaats
een informatietent waar iedereen terecht
kon met vragen over de bouwplannen en
de gemeenschap. Poortbewoner Albert
Borsten stapte er nieuwsgierig op af.
Albert: “De ontvangst ervoer ik als zeer
vriendelijk en gastvrij. Er wordt duidelijk
aangegeven waar de gemeenschap voor
staat, namelijk liefde voor iedereen en
haat voor niemand. Vragen stellen is prima. Ook wordt aangegeven dat de jihad
niets met de islam te maken heeft. Men
keurt het zelfs af. Ik confronteerde hen
met een aantal directe vragen waarop een
relaxed antwoord kwam.

Vragen
Mijn eerste vraag was, wie de bouw van
de moskee financiert. Mij werd uitgelegd dat de bouw wordt bekostigd door
de moslimgemeenschap zelf over de
hele wereld. Alle leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wereldwijd
betalen naast andere financiële opofferingen een speciale contributie waarmee
de bouw van een nieuwe moskee wordt
gefinancierd. Er is dus geen ‘grote geldverstrekker’ die alles betaalt en bepaalt.
Vervolgens vroeg ik hun hoe zij staan
tegenover homoseksuelen en transgenders, die in het verleden door de kerken

vr i je t i jd

Maarten Heinsius introduceert
aikido-lessen in Almere Poort
kido. Het was interessant om te zien hoe
de lessen daar gegeven worden.
Na zoveel jaren ervaring wilde ik graag
mijn eigen aikido-vereniging oprichten. Daarbij wil ik natuurlijk niet in het
vaarwater gaan zitten van de bestaande
verenigingen in Almere. In Poort waren
deze nog niet actief, vandaar dat ik nu
onder de naam ‘Aikidojo Poort’ start met
lessen in de gymzaal van De Ruimte.

Maarten Heinsius begon op
zijn vijfde met aikido en is
nooit meer gestopt. Nu heeft
hij twintig jaar ervaring, waarvan tien jaar als instructeur.
Maarten: “Zoals elk kind was ik naast
het behalen van mijn zwemdiploma’s op
zoek naar een sport die bij mij past en
bij voetbal en judo was ik snel weer weg.
Aikido was het helemaal voor mij en dat
is het nog steeds. Mijn vader werd zo enthousiast dat hij ook lessen ging volgen.
Aikidojo Poort
Ik geef nu sinds tien jaar zelf les en ben
op mijn zeventiende als uitwisselingsstudent een jaar in Japan geweest, waar
ik natuurlijk ook op zoek ging naar ai-

Voor iedereen
De eerste proeflessen hebben al plaatsgevonden. Ik hoop de bewoners van Almere Poort bekend te maken met deze
tak van sport. Het mooie is, dat iedereen
gelijk is, ongeacht leeftijd, ervaring of
gewicht. Natuurlijk zijn de lesgroepen
wel ingedeeld op leeftijd. Er zullen zowel
groepen zijn voor jonge als oudere kinderen, jongeren en volwassenen. Ik heb
zelf zoveel profijt en plezier van aikido,
dat ik dit graag aan anderen doorgeef”.
Vakkennis
Maarten werkt in een praktijk voor chiropractie in Almere Stad, waarvoor hij
een vijfjarige opleiding in Wales volgde.
Aikidoleraar is dus niet zijn hoofdverdienste. Maar hij ziet wel verband tussen
zijn werk als chiropractor en aikidoleraar.
“Je gaat de werking van technieken begrijpen. Ik verwerk mijn vakkennis ook
in mijn lessen. Zie het als een verrijking.

Herkomst en werking
Aikido is een Japanse krijgsdiscipline die
honderd jaar terug is ontwikkeld naar
voorbeeld van oude Japanse tradities.
Aikido betekent letterlijk vertaald: ‘de
weg van harmonie en innerlijke kracht’.
Mensen die aikido beoefenen, werken
aan de verbetering van hun coördinatie, weerbaarheid, concentratie, balans,
zelfvertrouwen en alertheid. Dat zijn een
heleboel voordelen, naast het feit dat aikido je plezier geeft.
Filosofie
Aikido is een krijgskunst. Het is niet gericht op het beschadigen van de tegenstander, maar werkt vanuit de filosofie
dat beide partijen gezond van een conflict kunnen weglopen. Technieken kenmerken zich door ronde bewegingen met
judo-achtige worpen en klemmen. Door
gebruik te maken van de kracht van de
ander kan een aanval worden geneutraliseerd. Daarnaast wordt er in de lessen
veel aandacht gegeven aan hoe je jezelf
kunt redden, bijvoorbeeld door het oefenen van valtechnieken en rollen.
Iedereen is van harte welkom voor een
gratis proefles. Je vindt de lestijden van
de verschillende groepen op de website”.
redactie n
www.aikidojopoort.nl
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O N S C ascadepark

Het Cascadepark is zo heerlijk ruim. Terwijl er op de ene plek
wordt gegraven om heuvels te creëren, kan er verderop gerust
worden gewandeld, gesport of gefeest. Ook kun je altijd de handen uit de mouwen steken door te helpen met onkruid wieden
bij het labyrint en de rozentuin. De winter is een tijd om te genieten van de verschillende aanzichten die het park biedt: de ene
keer mistig, dan weer kraakhelder en met rijp op het gras...

Halloween4kids eerste
keer in het Cascadepark
-- meteen een succes
Op de Keltische kalender begon het jaar
op 1 november. De oogst was binnen, het
zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar
en dus was er even tijd voor een vrije
dag. De geesten die uit dode mensen op
zouden rijzen, werden aangetrokken door
voedsel voor hen neer te leggen voor de
deuren. Om echter de boze geesten af te
weren, droegen de Kelten maskers. Via
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Amerika waaide het halloweenfeest begin
jaren 90 over naar Nederland, compleet
met pompoenlantaarns.
In Almere werd tijdens de herfstvakantie op donderdag 22 oktober in het Lumièrepark voor het derde jaar een groots
halloweenfeest gehouden, georganiseerd
door een toegewijd organisatieteam van
De Schoor. Dit jaar was het voor het eerst
een tweedaags feest: op vrijdag 23 oktober werd het namelijk nog een keertje
over gedaan in het Cascadepark. Dat kinderen in Almere Poort wel van een feestje
houden, hebben we geweten! De opkomst

was bijna nog groter dan in het Lumièrepark. Groepen van bso’s maar ook veel
individuele kinderen en gezinnen kwamen al dan niet geschminkt en verkleed
af op het feest naast het Klokhuis.
Er was van alles te doen. Waaghalzen
konden natuurlijk griezelen in het zombie-doolhof, maar je kon ook kijken naar
de wervelende voorstelling van United
Dance Almere, voor een prikkie genieten
van snacks zoals popcorn of een gehaktbal, er was een verkiezing en een indrukwekkende roofvogelshow. Hopelijk een
nieuwe traditie voor het Cascadepark! n

meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cascadepark.nl

Sint Maartenoptocht
Voor het derde jaar is op 11 november in
het Cascadepark de Sint Maartenoptocht
gehouden. Vanaf BSO De Hooiberg liep
de stoet met mooie, veelal zelfgemaakte

lampions naar het Klokhuis, waar Sint
Maarten zijn verhaal vertelde. Daarna
was er warme chocolademelk voor iedereen en kon je broodjes bakken boven het
vuur. Na afloop gingen de kinderen met
hun lampions en liedjes de wijken in. n

EVENEMENTEN
CASCADEPARK
zondag 13 december en
woensdag 16 december
Rondleidingen Klokhuis
Om 13.30 en 14.30 worden er rondleidingen gegeven in het Klokhuis.
www.stadennatuur.nl
zaterdag 18 december en
zondag 19 december
Weekendwandeltocht Poort
Almeerdaagse
Weekendwandeltocht door Almere
Poort, verschillende afstanden.
Start en finish bij Euphoria
Food & Drinks, Oostenrijkstraat 1.
Start vanaf 09.00, finish tot 17.00.
www.almeerdaagse.nl

5000 bloembollen
in het Cascadepark
Op vrijdagochtend 16 oktober stond een
grote groep schoolkinderen klaar om te
helpen met bloembollen planten in het
park. Alle hulp was welkom, want 5000
bollen plant je niet zomaar even. Gelukkig
hielpen allerlei partijen een handje mee.
De gemeente had ervoor gezorgd dat de
grond was omgeploegd. Bovenbouwleerlingen van basisschool De Kleine Wereld
kwamen helpen en de Europaschool was
aanwezig met een groep enthousiaste
kleuters die niet alleen graag bollen wilden planten, maar ook nog een mooi lied
over bloembollen hadden ingestudeerd.
Onder de bezielende leiding van Simone
van de Hel en Jurgen van Staaden van
Ons Cascadepark kon er gewerkt worden.
Stichting Inspiratie Inc. was ook aanwezig, met een groepje asielzoekers dat
blij was er even uit te zijn en om de omgeving van het zandzakkenpaviljoen nog
mooier te maken. Klazien en Pieter ter
Veen van het Labyrint en de Bijbelvertelbus verzorgden voor alle harde werkers
een beker warme chocolademelk, koffie
of thee met een lekkere koek. Als klap op
de vuurpijl kwam ook Franc Weerwind,
de nieuwe burgemeester van Almere,
tijdens zijn kennismakingstour door Almere Poort, een kijkje nemen. Hij werd
getrakteerd op een groep zingende kleuters, waarna de kleuters vragen mochten

Facebook: Ons Cascadepark

stellen aan de burgemeester. Ze wilden
graag weten hoe oud hij is en wanneer
hij jarig is. Het was een leuk en spontaan
moment.
De grijze lucht zag er niet veelbelovend uit, maar gelukkig bleef het tot
halverwege de middag droog, dus zelfs
het weer zat mee! Nu maar goed opletten in het voorjaar of er al iets opkomt!
De sneeuwklokjes zullen als eerste hun
kopjes opsteken, dan volgen de krokussen en de narcissen en laat je verrassen
door wat er nog meer is geplant.

vrijdag 1 januari
Bijhouden rozentuin
Elke eerste vrijdag van de maand
doen we leuke dingen in de rozentuin, van 10.00 tot 12.30. Van
dingen maken tot onkruid wieden
tot snoeien en planten.
21 februari - 1 maart
Voorjaarsvakantie Playground
Het programma van vakantieactiviteiten zal te vinden zijn op
www.playgroundpoort.nl
zondag 27 maart
Paaseieren zoeken
Achter bso De Hooiberg zullen er
weer paaseieren te vinden zijn!

redactie n
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Nieuwe projecten van De Schoor
in Almere
Buurtcentrum Amerika
maandag
Ontbijten • volwassenen
9.00 -12.00 uur
Zumba • volwassenen (vanaf 4 jan.)
19.30 -21.30 uur
dinsdag
Koffieochtend • volwassenen
10.00 -12.00 uur
woensdag
Zumba • volwassenen (vanaf 6 jan.)
9.30 -11.30 uur
Computerles • volwassenen
14.30 -16.30 uur
Zaalvoetbal • 12- jr
18.00 -20.00 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
Peuterdans • kinderen 2-4 j.
9.30 -10.30 uur

Wegwijs in Almere
De Schoor is dit najaar gestart met Wegwijs in Almere. Vrijwilligers helpen bij
het vinden van informatie, activiteiten
of hulp en gaan ook een keer mee als
daar behoefte aan is. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Mienke Palte: 06-524 204 61
of: wegwijsinalmere@deschoor.nl
Grand Café WIJS
Daarnaast start binnenkort Grand Café
WIJS in Corrosia, Almere Haven. Grand
Café WIJS organiseert een bezoek aan
dit centrum voor ouderen die veelal thuis
zitten. Zij worden van deur tot deur begeleid en genieten van een diversiteit aan

Buurtcentrum VIPLOUNGE

ruilbibliotheek
ma-do 12.00 -16.30 uur
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donderdag

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

Creatieve middag • kinderen 4-7 j.
14.30 -15.30 uur
Darten • volwassenen
20.00 -22.00 uur

activiteiten waarbij alles is geregeld. Zo
kunnen deze ouderen zorgeloos de deur
uit. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Linda Feller: 06-131 719 84
of: feller@deschoor.nl
n

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)
Koffie-inloop • 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

Openingstijden de nieuwe bibliotheek servicepunt Poort
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag en zondag

09.30-13.00 uur
13.30-17.00 uur
13.30-17.00 uur
gesloten
13.30-17.00 uur
gesloten
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Stichting Hamaara brengt
Poort Hindoestaanse cultuur
Jos Jacobs richtte de stichting
Hamaara op om Surinaams
Hindoestaanse cultuur naar
Almere Poort te brengen. De
hoofdzaak bestaat hierbij uit
lessen Bollywood dansen en
de mogelijkheid voor de cursisten om daarmee op te treden.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan
Hindoestaanse feesten – zoals knutselen door de kinderen voorafgaand aan
een feestdag. Ook is er met regelmaat
een kookworkshop. Tot slot zijn er doelgroepen-evenementen, zoals een singles
event, of iets voor Hindoestaanse ouderen. De activiteiten zijn voor iedereen,
dus ook buurtbewoners zonder Hindoestaanse achtergrond zijn van harte welkom om deel te nemen.
Zelf is Jos getrouwd met een Surinaams Hindoestaanse en samen hebben
zij twee dochters. Sinds ruim zeven jaar
woont het gezin in Almere. Tot 2013
werkte hij bij Aegon in Den Haag. De crisis raakte daar 750 mensen, waaronder
ook Jos. Hij is nog steeds werkzoekend,
maar stilzitten doet hij niet. Voor de
stichting verzet hij veel werk. In eerste

instantie omdat hij het belangrijk vindt
dat zijn dochters de cultuur meekrijgen –
Hamaara betekent ‘van ons’. Behalve de
cursisten biedt hij daarmee ook vrijwilligers een prettige bezigheid.
De aangewezen instructrice voor
de danslessen vond Jos in de in Poort
woonachtige Sabina Autar. Zij verzorgt
al meer dan twaalf jaar Bollywood danslessen in Almere. Onlangs was de stichting voor de activiteiten op zoek naar
een nieuwe locatie en bood de Ruimte
uitkomst. Hier is een spiegelzaal en een
fijne ontmoetingsruimte voor ouders die
hun kinderen komen brengen.
Sinds haar vierde levensjaar is Sabina
actief in diverse dansstijlen. Klassiek
ballet, jazz-ballet, streetdance, hip-hop,
bharat natyam en Bollywood dans zijn
dansstijlen die zij beheerst en terug laat
komen in haar Bollywood lessen. Van
kleine kinderen tot aan volwassenen lesgeven, zij doet het met veel plezier.
Er wordt wekelijks hard gewerkt aan
strak uitgewerkte choreografie, die de
dansgroepen laten zien in diverse optredens. Zo traden zij afgelopen zomer op
bij het Suri-Poort Festival in het Cascadepark, een groot succes en wie weet een
nieuwe jaarlijkse traditie!
redactie n
www.hamaara.nl
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Dick Kikstra werkt in Amsterdam en ging na twintig jaar
in Hilversum gewoond te hebben, op zoek naar een koophuis. In het Homeruskwartier
in Almere Poort vond hij een
mooi huis dat aan zijn wensen voldoet en waar hij zo in
kon trekken. De benedenverdieping richtte hij in als professionele fotostudio. “Poort
voelde meteen goed!”

Dick Kikstra vond ruimte voor
fotostudio in Homeruskwartier

Dick Kikstra wordt als allround-fotograaf door zijn opdrachtgevers Europa
door gestuurd voor opdrachten. Een tijd
lang fotografeerde hij voor communicatiebureaus en reisorganisaties. Nog
steeds betrapt hij zichzelf erop dat hij,
wanneer hij naar de lucht kijkt, deze beoordeelt op geschiktheid voor een foto.
Sinds begin februari dit jaar is hij de
trotse eigenaar en bewoner van een
herenhuis aan de Hermesstraat in het
Homeruskwartier. “Het ging eigenlijk
heel snel, in november 2014 stapte ik
naar een makelaar en binnen twee weken
had ik een deal voor dit huis! Het eerste
dat me hier opviel, is de stilte. In het centrum van Hilversum hoorde je om vier
uur ’s nachts nog mensen uit de kroeg
komen. Maar ongezellig is het hier niet.

Mijn buren zetten met enige regelmaat
de barbecue op het pleintje en iedereen
die wil, kan aanschuiven. Behalve in een
mooi huis, woon ik in een buurt met
sympathieke buren om me heen.
Vrienden uit Amsterdam of ’t Gooi
moeten bij een eerste bezoek altijd even
over de drempel worden getrokken. Ik heb
mijn standaard rondje dat ik met ze loop.
Eten halen bij de Thai, wandelen door het
Homeruspark en langs de bijzondere huizen. Hun vooroordelen over Almere verdwijnen dan als sneeuw voor de zon!
In Amsterdam werk ik parttime als opticien bij Nesoptiek. Dit is geen doorsnee
optiekzaak, deze heeft een eigenzinnige
collectie. De overige dagen werk ik freelance als fotograaf. Ik vind het erg leuk
om beide beroepen te beoefenen, het is

afwisselend. De combinatie is niet onlogisch, beide vakken hebben te maken
met goed kijken en meten. Je pupil werkt
als een diafragma, net zoals bij een fotocamera.
Mijn interesse voor fotografie startte
in 1997, toen ik dertien foto’s die ik tijdens een reis naar Cuba had gemaakt,
exposeerde en zeven daarvan verkocht.
Daarna ging ik naar de foto-academie.
Al snel volgden opdrachten uit verschillende hoeken. Inmiddels heb ik modellen, interieurs en producten gefotografeerd. Mijn studio geeft me de kans om
ook vrij werk te doen. Hoewel ik overal
kom, verheug ik me erop om daarnaast
in mijn eigen studio aan de slag te gaan”.
redactie n
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Succesvol bed & breakfast in Almere Poort
Sicco en Marina verbouwden hun ruime woning in het Europa
kwartier zodanig, dat er twee mooie gastenruimtes met eigen
badkamers ontstonden. Sicco: “De bovenverdieping is voor de
gasten, en beneden wonen wij. Tijdens vakanties in het buitenland verblijven we graag in een bed and breakfast. Dat wilden
wij hier in Almere Poort ook bieden”.

Icedome
Het begon allemaal met de komst van de
Icedôme naar Almere Poort. Toen Sicco
en Marina twee jaar terug het idee hadden opgevat om een bed and breakfast
te beginnen, gingen ze enthousiast aan
de slag. Sicco: “Qua vergunningen is
het niet zo ingewikkeld, zolang je het
kleinschalig houdt. De grootste ingreep
was natuurlijk het creëren van twee extra badkamers in ons huis. Toen die net
klaar waren, werd bekend dat de komst
van de Icedôme niet door zou gaan. Een
tegenvaller, maar we besloten door te
zetten. Marina ging helemaal op in de
styling van de design-kamer, met als
eye-catcher de grote lamp, en de ibizakamer in mediterrane sfeer. Wij bieden
niet alleen een plek om te overnachten,
maar ook om heerlijk te ontspannen,
met een zithoek, flatscreen tv, Nespresso-apparaat en minibar op de kamer en
badjassen in de kast. En ’s ochtends een
uitgebreid ontbijt op de kamer”.

Wereldwijd
De gasten werden dus geen schaatsers
en hun supporters, maar een heel gevarieerd publiek. Soms sporters voor een
wedstrijd in het Topsportcentrum, dat op
een steenworp afstand ligt, of zakenlui
die voor een cursus naar Almere komen,
maar vaak ook toeristen. “Ze kunnen de
auto laten staan en met de trein naar
Amsterdam. De gasten komen overal
vandaan, tot Australië aan toe”. Sicco
spreekt een goed woordje Frans, hetgeen
door de Franse bezoekers wordt gewaardeerd, ze loven het in hun reviews. “We
zitten niet op een centrum-locatie, dus
moeten het hebben van de ruimte en de
luxe die we te bieden hebben. Mensen
kiezen hier bewust voor”.
Samenwerking
In de weekends zijn de kamers veelal geboekt. ’s Avonds tussen zes en acht uur
is inchecktijd en zit Sicco klaar om gasten te ontvangen en wegwijs te maken.

Sicco: “De ene gast hoor je bijna niet en
de andere maakt een praatje of vraagt
om advies. Dit geef ik natuurlijk graag.
Op het moment heb ik geen andere baan,
en is de B&B mijn hoofdbezigheid. Het
enige dat soms moeilijk is, is om uit te
leggen waar zich precies de ingang bevindt. Maar ons portiek is pal naast
Euphoria Food & Drinks en de eigenaresse, Nathalie, leidt onze gasten graag
naar de juiste deurbel. Niet zelden nadat
ze bij haar even zijn bijgekomen van de
reis. De samenwerking met andere bedrijven in de directe omgeving is heel
leuk. Voor het echte vakantiegevoel krijgen onze gasten korting bij zonnestudio
Sunsitive aan de Europalaan en kunnen
ze een massage boeken bij een buurman.
Ook naar Poortdok verwijzen we mensen graag. Heerlijk met de voetjes in het
zand naar het water kijken”.
Uniek
Bed and Breakfast Muiderzand is de enige bed and breakfast in Almere Poort. Bij
booking.com verschijnt deze vanzelf als
je naar accommodaties in de buurt zoekt,
mits deze beschikbaar is op de ingevoerde datum. Weer een succesverhaal van
een creatieve ondernemer in ons stadsdeel. En goed om te weten, mocht je eens
logeerruimte te kort komen!
redactie n

30 minutes, women only workout

bel voo
r
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Freyjaplantsoen 1
1363 WB Almere Poort
Tel: 035 737 01 40
anneliessteinmeier@hartforher.nl

www.hartforher.nl
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Na jarenlang succesvol gewerkt te hebben in functies
waarin zij verantwoordelijk
was voor de administratie van
grote bedrijven, maakte Lieke
Poorten begin dit jaar haar
droom waar om voor zichzelf
te beginnen. Dit resulteerde in
de webshop ‘Leuk van Lieke’,
met allerhande leuke producten voor een leuke prijs. Voor
Poortbewoners extra aantrekkelijk, omdat zij verzendkosten besparen.

Lieke Poorten: “Het goed runnen van
een webshop is een fulltime baan”
Poortbewoner
Het nieuwe stadsdeel Almere Poort past
Lieke Poorten als een oude jas. Niet alleen vanwege de passende achternaam
die ze van haar partner Guido aannam,
maar ook omdat zij hier haar draai helemaal gevonden heeft. Lieke: “Onze straat
was begin 2009 één van de eerste straten
in het Columbuskwartier die werd opgeleverd. We hebben het prille begin van
Almere Poort meegemaakt. Een periode
met zand en obstakels – veel voorzieningen waren er nog niet. Maar het is ook
een unieke ervaring, om een stadsdeel
opgebouwd te zien worden en levendigheid te zien ontstaan”. Tegelijkertijd met
Poort groeide ook het gezin van Lieke en
Guido, met de komst van twee kinderen.
Continu bezig
“Het fijne van thuis werken is dat je geen
reistijd kwijt bent en makkelijk tussendoor je kind naar school kunt brengen of
even een boodschap kunt doen. Anderzijds lijkt het alsof ik continu beschikbaar ben. Mijn oudste zoon weet wanneer ‘mamma bezig is met werken’ en de
jongste doet nog een middagslaap. Mensen onderschatten vaak wat het inhoudt
om een webshop te runnen, denken dat
ik het er ‘wel even bij doe’. Maar als je
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het goed wilt doen, is het gewoon een
fulltime baan. Je bent continu op zoek
naar nieuwe producten, alles moet op
de foto en op de website, bestellingen
en verzoeken komen binnen en wat niet
op voorraad is, moet besteld worden bij
de verschillende leveranciers. Vervolgens
doe ik mijn best om zo snel mogelijk bestellingen te versturen. Als er haast bij is
bedenk ik een oplossing, desnoods rijd ik
zelf. Bij het Kinderfeest in het Cascadepark in augustus had ik een kraam waarbij kinderen touwtje konden trekken.
Leuke dingen delen
In de webshop vind je producten waar
ik achter sta en die ik tegen een leuke
prijs aan kan bieden. Leuke dingen wil ik
graag delen. Ik denk daarbij aan andere
moeders, die met een beperkt budget en
drukke bezigheden zo toch zichzelf kunnen verwennen. Begonnen ben ik met
mooie sieraden die ik voor een prikkie
kon verkopen en powerbanks. Maar intussen is mijn aanbod en daarmee ook
mijn klantenkring heel divers. Ik bied
origineel speelgoed, knutselspullen, kinderkleding met Disney afbeeldingen en
verkleedkleren. De jurk van Elsa van
Frozen is erg populair en is zelfs door
Endemol Producties besteld. Een andere

bijzondere bestelling was van een Islamitische basisschool in Rotterdam die 30
knuffelschaapjes wilde om de leerlingen
ter gelegenheid van het Offerfeest mee
te geven. Ook mooi was de bestelling
van 20 rugzakjes in Frozen- en Minionsthema met bijpassende bidons door een
stichting die bijstandsgezinnen hiermee
blij maakte. Zij blij, ik blij!”
redactie n

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!
*levering binnen 3 werkdagen

zorgscala

Het Flevoziekenhuis is sinds oktober 2014 gestart met een polikliniek in Almere Poort. Het Flevoziekenhuis is gevestigd in de
Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573-579, waar al meerdere zorgverleners gevestigd zijn. In de Poortkliniek kunnen patiënten uit
Almere Poort en de regio Amsterdam en ’t Gooi snel terecht voor
een bezoek aan de medisch specialist.

Topzorg dichtbij in de
polikliniek Flevoziekenhuis
in Almere Poort
Vier specialismen
Het Flevoziekenhuis biedt in Almere
Poort spreekuren van vier specialismen.
Het gaat om: dermatologie, gynaecologie, neurologie en kaakchirurgie.
Het Flevoziekenhuis sluit met de vestiging van deze buitenpoli aan op de
behoefte hoogstaande medisch specialistische zorg dichtbij patiënten – en in
nauwe samenwerking met de huisarts –
aan te bieden. Vanwege de centrale ligging, de goede bereikbaarheid per auto
en openbaar vervoer en het gratis parkeren is Almere Poort voor patiënten uit de
regio Amsterdam en ’t Gooi een aantrekkelijk alternatief.
Afspraak maken?
Je kunt via je huisarts, tandarts of verloskundige doorverwezen worden naar
het spreekuur. Voor bijna alle zorg van

het Flevoziekenhuis geldt dat je binnen
één à twee weken terecht kunt op het
spreekuur. Kijk voor onze actuele toegangstijden op www.flevoziekenhuis.nl
onder de rubriek ‘patiënt en bezoeker’. Op
basis van je postcode en beschikbaarheid
word je uitgenodigd voor het spreekuur
in Almere Poort. Het is ook mogelijk die
voorkeur zelf aan te geven bij je huisarts
of – wanneer je zelf de afspraak maakt
– bij het Flevoziekenhuis. Niet alle zorg
wordt aangeboden in Almere Poort. Voor
bepaalde spreekuren, onderzoeken of behandelingen word je verwezen naar het
Flevoziekenhuis in Almere Stad.
Telefoonnummers
Je huisarts kan zien of je terecht kunt in
onze polikliniek in Almere Poort. Wanneer je zelf de afspraak maakt, kan dit
via de volgende telefoonnummers:

Dermatologie

036 - 868 87 34

Gynaecologie

036 - 868 87 00

Kaakchirurgie

036 - 868 87 49

Neurologie

036 - 868 87 20

Je kunt ook altijd bellen met het algemene nummer van het Flevoziekenhuis,
tel. 036-868 88 88.
n
Bloedafname en afgeven materiaal
In de Poortkliniek kun je bloed laten
prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek. Hiervoor hoef je
geen afspraak te maken. Neem wel
het aanvraagformulier mee dat je van
je arts hebt gekregen. Je kunt terecht
van maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 11.30 uur.

altijd en overal
een afspraak maken…

…met de arts van uw keuze op uw tijdstip
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voedseltu i n

Poort verbouwt groenten
voor VoedselLoket Almere
Stichting VoedselLoket Almere is tien jaar geleden opgericht om
noodlijdende Almeerders in hun basisbehoeften te voorzien en hen
te stimuleren om zelf de draad weer op te pakken. Op dit moment
maken 500 gezinnen gebruik van het VoedselLoket, waarvan 29
uit Almere Poort. De voedseltuin bij de Homerusmarkt zorgt niet
alleen voor verse groenten in de schappen, maar ook voor een
unieke samenwerking en zichtbaarheid in de wijk.
Puzzelen
Met elkaar zorgen 150 vaste vrijwilligers
en meer dan 800 supermarktvrijwilligers
ervoor dat het werk bij het VoedselLoket
(VLA) gedaan kan worden. De huidige
locatie aan de Ambachtsmark in Almere
Haven is nu drieënhalf jaar in gebruik.
Jitske Steendam (adjunct directeur):
“Eigenlijk barsten we uit onze voegen.
Het pand was van het begin af aan al aan
de krappe kant, en nu het aantal klanten
is verdubbeld, is het echt puzzelen. We
houden hier kantoor, de toetsingscommissie vergadert hier wekelijks en behalve de winkel met levensmiddelen is
er ook een kledinguitgifte en speelgoed,
servies en cadeaus. Witgoed en voorraden staan op andere locaties in Almere.
Gelukkig hebben we een mooie vrachtauto gesponsord gekregen. Deze rijdt zes
dagen in de week door heel Almere om
de voorraden op te halen en klanten te
voorzien van meubels en huisraad. Dit
kan alleen doordat een team van chauffeurs af en aan rijdt en doordat zoveel
Almeerse particulieren en bedrijven levensmiddelen en goederen doneren”.

Zelf uitzoeken
Ik krijg een rondleiding. De ‘supermarkt’
doet me denken aan een campingwinkel.
Er zijn winkelwagentjes, er is een kassa
en in de schappen is een basisassortiment te vinden. Van brood, melk, pasta
en rijst tot toiletpapier, tandpasta, koffie
en babyvoeding. De klanten rekenen af
met een pasje, waar per maand 40 Euro
per volwassene op staat. Jitske: “Dit pasje
hebben ze gratis van ons gekregen. Het
is dus in feite geen echt geld, maar de
klanten leren hierdoor wel keuzes maken
en budgetteren. We hanteren dan ook realistische prijzen voor de spullen, met de
prijzen van Albert Heijn huismerk-producten als standaard. Het prettige is, dat
mensen zelf de boodschappen uit kunnen
zoeken die ze het meest nodig hebben”.
Uniek in Nederland
Bij andere voedselbanken in Nederland
krijgt iedere klant dezelfde doos met
boodschappen. VoedselLoket Almere is
dus echt uniek. Het onderscheidt zich
niet alleen hierdoor, maar ook door het
feit dat de klanten gestimuleerd worden

Buurtbewoner Marije Buiter en VLA-adjuct-directeur
Jitske Steendam oogsten voor televisie-opname voor
Rob’s Grote Tuinverbouwing van SBS6
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Cherily Bouchier en Jitske Steendam van VLA

om actief aan de slag te gaan met hun
financiële problemen. Jitske: “Wij verwachten van de klanten dat zij hier een
actieve houding in aannemen. Natuurlijk
krijgen ze de tijd om van de schrik bij te
komen. Het is niet niks om bij het VoedselLoket aan te moeten kloppen, niemand kiest hiervoor. Maar als de klant
in zijn basisbehoeften is voorzien, is het
tijd voor actie. Wij willen klanten laten
groeien, hen laten voelen dat ze ertoe
doen en iets in hun mars hebben.
Wij werken samen met bijna alle erkende professionele hulpverleners in Almere.
Zij begeleiden bij reïntegratie, schuldenproblematiek, uitkeringskwesties en zo
meer. Daarnaast zijn er veel Almeerders
die belangeloos hun diensten aanbieden
aan de klant. Denk aan kappers, advocaten, fysiotherapeuten... het ligt er maar
net aan wat iemand nodig heeft. Klanten
maken gemiddeld zes maanden gebruik
van VLA. Doordat VLA het professionele

voedseltu i n

hulptraject koppelt aan de voedselverstrekking is de ondersteuning bij VLA
veel korter dan bij een gemiddelde voedselbank”.
Voor kleding, speelgoed, boeken en
serviesgoed hoeven de klanten niet te
betalen. In het systeem staat wat de
gezinssamenstelling is en je kunt naar
redelijkheid dingen meenemen. Moet iemand echt opnieuw beginnen, dan helpt
VLA ook met witgoed en meubilair en
zelfs, in samenwerking met andere partijen, met financiële ondersteuning.
Supermarktacties
“Omdat VLA geen voedselbank is, deelt
VLA ook niet in de opbrengsten van voedselbanken. Daarom zijn supermarktacties
zo belangrijk. Elke maand staan vrijwilligers bij twee of drie supermarkten om
het winkelend publiek aan te moedigen
iets extra’s te kopen aan de hand van een
lijstje en dit na het afrekenen in te leveren
bij de vrijwilliger. Het gaat om houdbare
producten, maar verder is men geheel vrij
in zijn keuze. Door deze supermarktacties kunnen we ongeveer de helft van de
schappen in de VLA-supermarkt vullen.
De rest kopen we gewoon wekelijks bij.
Dit is een groot verschil met de voedselbanken, die alleen aanbieden wat ze binnen krijgen. Bij VLA willen we Almeerders
die bij ons aankloppen altijd voorzien van
voldoende en volwaardige voeding.
Decembermaand
December is een mooie periode, waarin
we bij zo’n achttien supermarkten in
Almere staan. Mensen geven gul. In het

verleden konden we tot april doen met
de ingezamelde levensmiddelen uit de
decembermaand. Nu tot februari, omdat we meer klanten hebben. De overige
maanden van het jaar is het echt bikkelen om de schappen vol te houden.
Ook merken we dat mensen zich niet
altijd houden aan de lijst met gevraagde
artikelen. Want ja, banketstaven, kerstkransjes en kerstbroden zijn toch ook
lekker? Een mooie gedachte, maar juist
de basislevensmiddelen hebben we hard
nodig om de schappen te kunnen vullen.
Bovendien zijn die feestproducten in het
nieuwe jaar niet echt leuk meer.
Voedseltuin
We hebben twee moestuinen, één in Haven en één in Poort. Eigenlijk zouden we
meer grond moeten hebben om continu
verse groenten en fruit aan te kunnen
bieden. De voedseltuin is voor ons de
manier om klanten, vrijwilligers en omwonenden samen te laten werken. Een
prachtig project dat in beide stadsdelen
mooi tot uiting komt.
Poortklanten
Dat wij uit een nieuw stadsdeel als Poort
klanten krijgen, verbaast ons niet. Toen
de eerste huizen in Poort werden opgeleverd, begon ook precies de crisis. Mensen
raakten hun baan kwijt, zzp’ers kregen
minder opdrachten, mensen kregen hun
oude huis niet verkocht of zaten in een
echtscheidingsprocedure. Bovendien is je
netwerk nog niet zo groot in een nieuwe
omgeving. Wij hebben al 167 gezinnen
uit Almere Poort geholpen.

Simone van de Hel, vrijwilligster uit Almere
Poort in de winkel van VLA

Verschuiving
In de loop der jaren hebben we wel een
verschuiving waargenomen. In de beginjaren waren onze klanten de ‘armen’
uit de samenleving, en nu klopt ook de
‘gegoede burger’ bij ons aan. Mensen die
hun leven prima op orde hadden, maar
die door omstandigheden in problemen
raakten. Dit is een zorgelijke wending,
maar we geloven in de eigen krachten
van onze klanten. Menig voormalige
klant is later bij ons teruggekomen als
vrijwilliger om iets terug te kunnen doen.
Hoe mooi is dat?”
redactie n

www.voedselloketalmere.nl

verhuurt
Nog enkele units beschikbaar in Europakwartier

Open jij ook je zaak in
dé winkelstraat van Poort?

“Ik ben blij met mijn
winkel in Europakwartier.
Het wordt steeds drukker.”

De Europalaan, het winkelhart is
volop in ontwikkeling met een
groeiend aanbod aan winkels.
De straat is nu verrijkt met onder
andere een dames- en een herenmodezaak, een fietsenwinkel en een
winkel voor inrichting en accessoires
voor kinderkamers. Daar blijft het
niet bij. Er is volop belangstelling om

een winkel te openen op deze goed
bezochte locatie.
Nog enkele units
Profiteer ook mee van de ontwikkeling. Er zijn nog enkele units
beschikbaar. Deze zijn ook te
gebruiken als kantoor, praktijk of
voor maatschappelijke doeleinden.

Europalaan
Winkelruimte ca. 90 - 225m2
Huurprijs € 115,- p.m.
(excl. btw en servicekosten)

Je bedrijfsadviseur: Willem Neerinx, tel. 088 - 000 89 00 mail: bedrijfsruimte@ymere.nl
Aan de inhoud van de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.ymere.nl/bedrijfsruimte
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w i jkaanjager poort

Wijkaanjager Poort Bastiaan
Gietema heeft er zin in!

Verbinden en pionieren in Poort
Eind jaren negentig woonde ik als student in Amsterdam. Als bijbaan werkte
ik bij een callcenter als enquêteur. Daar
werkte ook een jonge vent uit Almere.
“Almere? Waarom woon je daar en wat
valt daar nou te beleven?”, vroeg ik met
afschuw, want daar kon ik mij in die tijd
niets bij voorstellen. Hij noemde vol enthousiasme alle pluspunten van Almere
die ik inmiddels zelf anno 2015 als inwoner van Almere ook ervaar en nu op mijn
beurt vol trots vertel aan anderen.
In 2009 kwam ik in Almere wonen
omdat mijn partner hier al woonde. De
pioniersmentaliteit is iets dat me aan Almere bevalt. Sindsdien doe ik mijn best
om in Almere een steentje bij te dragen
aan verbindende en pionierende projecten met Stichting Art Culture.
Sinds een dik jaar woon ik in Almere
Poort. Dit bevalt me prima en ik voel me
hier thuis als een vis in het water. Inmiddels is het voor mij tijd geworden om
meer te betekenen voor Almere Poort.
Daarom werd ik wijkaanjager en schafte
ik een bakfiets aan om daarmee zichtbaar door de wijk te fietsen.
Het was wel even wennen om daarop
te fietsen. Tijdens de eerste week verloor
ik in een bocht mijn evenwicht en viel
om, met als resultaat een flinke slag in
mijn wiel. Het toeval wil, dat dit precies
gebeurde vóór Wisse Sport & Lifestyle.
Wat een binnenkomer! Mijn fiets was
in goede handen en ik kon meteen beginnen met verbinding maken. Dit zal ik
doen onder de noemer Stichting Art Culture én met de pet op als wijkaanjager.
Spreek me gerust aan; want verbinden
en pionieren doen we samen!
Bastiaan Gietema, wijkaanjager Poort n
Bastiaan Gietema woont met zijn partner
sinds een jaar in Almere Poort en is actief in
Almere onder de naam Stichting Art Culture.
Je kunt hem in Poort als wijkaanjager tegenkomen met zijn ‘I love Almere Poort’-bakfiets.
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De gemeente Almere heeft in vier stadsdelen een wijkaanjager
aangesteld voor een start-up-traject van een jaar. Voor Almere
Poort is dit Bastiaan Gietema, te herkennen aan zijn bakfiets
met ‘I love Almere Poort’. Heb jij hem al gespot?

16 oktober: burgemeester Franc Weerwind geeft het startsein door te toeteren!

Bastiaan Gietema is geen onbekende in
Almere. Eerder organiseerde hij onder de
noemer Stichting Art Culture in diverse wijken van Almere onder andere de
‘Sjopping Mol’, de ‘Creative Market’ en
het ‘Groentesoep Festival’. In het Homeruskwartier organiseerde hij de ‘Poortjesmarkt’. Dit zijn allemaal projecten om
ondernemers, kunstenaars en bewoners
met elkaar te verbinden. Sinds ruim een
jaar woont Bastiaan zelf ook in Poort.
Bastiaan: “Net als de meeste mensen die
net zijn verhuisd, zijn mijn partner en ik
de eerste tijd vooral bezig geweest met
ons huis. Nu is het tijd om Poort te gaan
ontdekken en meer te gaan betekenen
voor het stadsdeel”.
Bastiaan groeide op in Overijssel en
organiseerde al jong house-club-feesten
in Zwolle. “Ik heb deze opgezet en na
verloop van tijd draaiden ze zelfstandig.
Dat moest ook wel, want ik zat veel in
Azië, vanwaar ik house-kleding, clubwear heette dat, naar Nederland impor-

teerde. Ik heb eigenlijk van alles gedaan
en overal gewoond. Ook binnen Almere
ben ik twee keer verhuisd. Mij viel op
dat veel mensen in Almere en ook specifiek in Almere Poort wel wat meer ‘binding met de stad’ kunnen gebruiken, zich
wat meer trots mogen voelen, net zoals
ik zelf trots ben op Poort. Vandaar de ‘I
love Almere Poort’-actie. Simpel, maar
daardoor heel herkenbaar. En de mensen
vinden het leuk.
Ik sta regelmatig op diverse locaties
in Almere Poort. Mensen herkennen me
natuurlijk aan de bakfiets, komen naar
me toe. Zo kom ik te weten wat er leeft
en waar de wensen liggen. Hiermee ga
ik aan de slag. Misschien heeft Almere
Poort straks wel haar eigen ‘Sjopping
Mol’ waar creatieve talenten en andere
bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Poort hoort zeker nog van mij!”
redactie n
www.ilovealmerepoort.nl

bewoners i n i t i at i even

Burendag 2015 in Poort
burenfeestjes in
Er stonden wel negen officiële
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Poort gepland! Sommige voor
vrijdag
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De mannen van het Cupido
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sommigen ontmoetten
er echt nog maar net en
eerst live!
elkaar deze avond voor het
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De Homerusmarkt organiseert
regelmatig leuke evenementen
De ondernemers van de Homerusmarkt hebben niet alleen
plezier in het runnen van hun
eigen zaak, maar maken er ook
regelmatig samen een feestje
van. In december toveren zij
de markt om in kerstsfeer.

EVENEMENTEN
HOMERUSMARKT
zaterdag 28 november
Sinterklaas bij Homerusmarkt
van 12.30 tot 13.30 brengt de Sint met
drie pieten een bezoek aan de markt
vanaf donderdag 10 december
elke donderdag en zaterdag in
december oliebollenkraam en
kerstbomenverkoop op het plein
zaterdag 12 december
Homerusmarkt in kerstsfeer
met leuke kinderactiviteiten,
een brunch, optredens en een
kerststal. Reserveer de
brunch t/m 10 dec. bij
Mama’s Soephuis
of bij Lunchtijd.
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Misschien valt het de bezoeker niet direct
op, maar bij de Homerusmarkt is weer van
alles gebeurd om een bezoek nog aangenamer te maken. Zo is er nu een muziekinstallatie waardoor door de hele markt
aangename muziek klinkt, niet te hard en
niet te zacht. En de binnenmuren bij de
trappenhuizen zijn betegeld, precies in de
kleur rood van de Homerusmarkt. Ook is
er rondom het gebouw buitenverlichting
aangebracht.
Plantenmarkt
Op het plein voor de Homerusmarkt werd
dit jaar niet alleen een voorjaarsbloemenmarkt, maar ook een herfstplantenmarkt
gehouden. Op 3 oktober stond het plein
weer vol met een keur aan planten. Kinderen van winkelende ouders vermaakten
zich op de grote springkussens. Veel bezoekers kwamen af op de palingrokerij.
Omdat het bijna dierendag was, stond er
ook een kraam met dierenbenodigdheden
op het plein. Hopelijk zijn de huisdieren in
Almere Poort dat weekend extra verwend.
De WoonExpeditie vanuit het gebiedskantoor en het kavel-infopunt, die zich beide
in de Homerusmarkt bevinden, vond ook
op deze dag plaats en trok natuurlijk veel
bezoekers die misschien voor het
eerst in Almere Poort waren en
hun ogen uit keken. Het was
voor iedereen een bijzonder
geslaagde dag.

Hobby- en Creamarkt
In de Homerusmarkt staat elke maand
een leuk evenement op de kalender. In
november was dit de eerste editie van de
hobby- en creamarkt. De Homerusmarkt
was versierd met lampions, geheel in Sint
Maarten-thema. Op beide verdiepingen
van de markt boden creatieve Almeerders
hun waar aan. Van kleurige hondenspeeltjes tot vrolijke sleutelhangers, en van
allerhande woonaccessoires tot perfecte
cupcakes. Er was een workshop waarbij
je zelf een stoere armband van parakoord
kon maken, in de door jou gekozen kleuren. Partycoach Altia maakte popcorn
en suikerspinnen tegen een vriendelijke
prijs. Is dit helemaal aan jou voorbijgegaan? De Homerusmarkt zal het gauw
nog eens overdoen en tot die tijd kun je
natuurlijk bij Ria’s Style terecht voor materialen voor je creatieve uitspattingen.
Zaterdag 12 december
Ben je van plan om de Homerusmarkt te
bezoeken en zelf te ontdekken en te proeven wat er allemaal wordt aangeboden?
Doe dit dan vooral op zaterdag 12 december! Voor die dag wordt de markt helemaal omgetoverd in kerstsferen en zullen
er naast het vaste winkelaanbod leuke activiteiten aangeboden worden. Natuurlijk
zal er iets te doen zijn voor kinderen, er
zijn kerstoptredens en je kunt de kerststal
bewonderen. Meld je aan voor de superdeluxe kerstbrunch! Bij de Homerusmarkt
kom je gegarandeerd in feeststemming.
Nu alleen nog hopen op een witte Kerst!
redactie n
Facebook: Homerusmarkt
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geboren

Geboren in Poort • gefeliciteerd!

29 augustus 2015
Zoë Mila

10 september 2015
Liv June

13 september 2015
Dane

16 september 2015
Davy Collin

6 oktober 2015
Iza

6 oktober 2015
Aiden Luc

7 oktober 2015
Jason Valentino

16 oktober 2015
Fince Ezra

17 oktober 2015
Jody Quinn

21 oktober 2015
Siem

22 oktober 2015
Tyrell Isayah

23 oktober 2015
Maura Louise

28 oktober 2015
Nadim Berkane

31 oktober 2015
Noah

5 november 2015
Isla

Ook geboren in Poort? november 2015 t/m februari 2016 -- stuur foto, voornaam en geboortedatum naar: geboren@almerepoortnieuws.nl
Onder de inzenders wordt een fotoshoot bij Fotostudio 87 verloot!

- Almere poort

(optioneel)

De winnaar
van de vorige
uitgave is:
Logan

start nieuwe cursus: 11 januari 2016

Info of inschrijven: www.zwangerschapscursusalmere.nl

Fotostudio 87 | 036 303 00 16
Argonweg 22 | 1362 AA Almere Poort
De prijswinnaar
van de verloting van
het
www.fotostudio87.nl
| info@fotostudio87.nl

speelkleed met kussen van ‘Bleu et Rose’: Kyann
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zwanger

Verloskundigenpraktijk
De Eerste Stap bevalt goed!
De verloskundigen van De Eerste Stap hebben het er maar druk
mee. Steeds meer aanstaande ouders hebben hun weg gevonden naar de praktijk, die volgend jaar tien jaar bestaat. Hier
kun je als zwangere niet alleen terecht voor professionele verloskundige zorg, maar ook voor alle pret- en medische echo’s.
Het team bestaat uit vijf enthousiaste
verloskundigen die met passie en hart
voor hun vak de wensen van de zwangere en haar partner zo goed mogelijk
proberen na te streven. Als enige verloskundigenprakijk in Almere maken de
verloskundigen ook de echo’s. Dit maakt
de zorg helemaal compleet en biedt extra
continuïteit in deze bijzondere periode
voor de aanstaande ouders.
De echo’s worden gemaakt op de praktijk aan de Poseidonsingel 41. Zwangeren die bij een andere verloskundigenpraktijk onder controle zijn, kunnen
uiteraard ook bij De Eerste Stap terecht

voor een medische echo of een pretecho.
De verloskundigen begeleiden de
zwanger
schap, doen thuisbevallingen
en ziekenhuisbevallingen en begeleiden
het kraambed. Ook zwangeren die vanwege een medische indicatie onder controle zijn van een gynaecoloog kunnen
zich bij De Eerste Stap aanmelden voor
kraambedbegeleiding.
Volgend jaar word het tienjarig jubileum groots gevierd met leuke activiteiten
en acties. Houd hiervoor Poortnieuws,
Facebook en de website in de gaten. n
www.verloskundige-almere.nl

Gerustgesteld worden

Thuisvoelen

“Begin dit jaar werden wij verblijd
met een positieve zwangerschapstest! Na de vele goede verhalen die
wij hadden gehoord over De Eerste
Stap waren wij het er meteen over
eens dat we daar graag heen wilden.
Wat zijn we blij geweest met deze
keuze! Mijn zwangerschap verliep
niet helemaal vlekkeloos en ik had
regelmatig klachten.
Het was zo prettig dat ik altijd
naar De Eerste Stap kon bellen en
dat ik echt serieus werd genomen.
Ook werd me steeds weer op het
hart gedrukt dat ik gewoon kon
bellen als er weer iets was, ze waren altijd lief en begripvol. Het zijn
ontzettend lieve dames en als er een
tweede zwangerschap mag komen,
gaan we zeker weer terug!”

“Nu ik dit schrijf, ben ik bijna 30 dertig weken zwanger van ons eerste
kindje. Net als iedere toekomstige
moeder vind ik het een spannende
tijd en ben ik af en toe onzeker. Tijdens de controles wordt er door de
verloskundige ruim de tijd genomen
om deze onzekerheden te bespreken
en ga ik keer op keer weer met een
gerust hart naar huis.
De echo’s heb ik ook bij De Eerste
Stap laten maken, wat alle keren een
fijne ervaring is geweest. De beelden
worden tot in detail uitgelegd, waardoor je ook echt gaat begrijpen waar
je naar kijkt. Ik voel mij erg thuis bij
deze praktijk en ben blij dat ik voor
De Eerste Stap gekozen heb. Nu nog
tien weken tot de uitgerekende datum, waar ik vol vertrouwen naar
toeleef. Ons meisje en ik zijn in goede handen”.

Selly, Myrthe en Nova

Bijzondere pretecho
“Ons leven veranderde volledig op
11 augustus 2014. Ik ging voor mijn
controle langs De Eerste Stap en daar
kon Angela de hartslag van onze
dochter niet meer vinden. Ik was
37 weken zwanger en onze wereld
stortte op dat moment in, niets zou
ooit meer hetzelfde zijn. Er moest
ineens zoveel gebeuren, ik moest
bevallen en werd een kraamvrouw
zonder baby, althans geen levende.
De hulp en steun die we kregen vanuit De Eerste Stap was heel bijzonder. Ze kwamen bij ons, luisterden,
zeiden precies de juiste dingen... en
de deur is altijd open blijven staan.
Een paar maanden geleden ging
ik terug naar de plek waar alles was
gestopt. Deze keer zou het heel anders zijn, ik was inmiddels 28 weken
zwanger van ons tweede kindje en
dankzij de meiden van De Eerste
Stap mocht ik ruim drie kwartier
genieten van een 3D-echo van onze
zoon. Wat een ontzettend bijzondere ervaring, echt een aanrader! Inmiddels is onze zoon gezond ter wereld gekomen en we genieten met
een dikke knipoog naar de hemel.
Het was een weg van intens geluk
naar verdriet, van angst en voorzichtigheid naar dankbaarheid en geluk
en al deze stappen hebben we met
De Eerste Stap genomen! Wat een
top-team!”
Kelly, Joost, Mhairi* en Aiden

Ellen
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poortbewoners

Lydia was één van de eerste bewoners van Almere Poort. De
eerste jaren kwam ze alleen buiten voor het hoogst noodzakelijke. Sinds ze haar hondje Bowie heeft, komt ze vaker de deur
uit en voelt ze zich zekerder bij het boodschappen doen. Aan
Lydia is niets te zien, maar zij weet sinds kort wat de oorzaak is
van haar sociale problemen. Zij heeft ADHD en autisme. Door de
juiste medicatie en haar hulphondje zit zij nu beter in haar vel.

Waarom Lydia onafscheidelijk
is van haar hondje Bowie
Via PoortNieuws wil Lydia uitleggen
waarom haar hondje mee de winkels in
gaat en dat hij eigenlijk net als een grote
geleidehond beter niet aangehaald kan
worden wanneer hij ‘aan het werk’ is.
Kleine hulphond
Lydia: “Bowie is een chihuahua. Deze
honden hechten zich erg aan hun baasje
en zijn daarom geschikt als maatje. Maar
doordat ze zo klein zijn, valt hun functie
niet zo op. Ontmoet je bijvoorbeeld een
blinde met een een labrador, dan weet
iedereen waarom de hond meegaat en
dat je de hond niet mag afleiden. Mensen spreken me er soms op aan dat ze het
onhygiënisch vinden dat Bowie mee de
supermarkt in gaat. Of ze halen hem aan
en schrikken dan als Bowie blaft. Mijn
advies: vraag me eerst even of hij aangehaald mag worden. Door dit artikel hoop
ik op wat meer begrip. Juist door mijn
autisme is het niet makkelijk om steeds
opnieuw uit te leggen waarom Bowie
mee de winkel in gaat.
Maatje
De manager en het personeel van de Albert Heijn zijn op de hoogte en vinden
het geen probleem. ’s Winters gaat Bowie in een hondentas in het stoeltje van
de winkelwagen. Ook bij Cafetaria De
Heerlijkheid mag Bowie mee naar binnen. Ik woon zelfstandig. In het verleden
kwam er weleens ambulante zorg om me
te leren schoonmaken en fietsen, terwijl
ik beide prima kan. Wat ik nodig heb, is
een maatje, en dat heb ik nu gevonden in
Bowie. Andere hondenliefhebbers zullen

42 I POORTNIEUWS

het met me eens zijn, een hond is je beste
vriend. Mensen hebben mijn vertrouwen
vaak beschaamd.
Sociaal leven
Ik heb geen behoefte aan een druk sociaal leven. Het is al zo druk in mijn
hoofd. Voor mij is het genoeg dat ik mijn
huishouden voer en dat ik twee keer
per week ga paardrijden bij de manege.
Paardrijden is ook het enige dat ik doe
waarbij Bowie niet meegaat. Op zaterdag fiets ik zelf naar de manege. Door
de week ’s avonds haalt mijn vader me
op met de auto. Toch leid ik geen kluizenaarsleven. Ik heb internet en televisie
en ben lid van de Almeerse chihuahuaFacebookpagina. Ik neem vaak deel aan
de maandelijkse wandelingen die deze
organiseert. Op zo’n dag ontmoeten we
wel zo’n zestig chihuahua’s en baasjes!
Turbulent
Ik ben opgegroeid in Ridderkerk als
oudste van drie kinderen. Later verhuisden we naar Almere Buiten, waar mijn
ouders nog steeds wonen. Mijn ouders
merkten al vroeg dat er iets met mij aan
de hand was. Ook zelf voelde ik aan dat
ik anders was dan andere kinderen. We
zochten hulp, maar hulpverleners wimpelden ons altijd af. Ze weten mijn gedragsproblemen aan het feit dat ik gepest werd op school. Aan mij was niets
te zien. Het lijkt zelfs alsof ik je gewoon
aankijk als ik met je praat, iets dat ongewoon is voor een autist. Maar ik kijk
dwars door je heen. Mijn familie heeft
het zwaar te verduren gehad met mij.

Thuis uitte ik alle frustratie van school
en de buitenwereld.
Nachtmerrie
Na de middelbare school heb ik de MBOopleiding voor sociaal pedagogisch werker gedaan en een tijdje op oproepbasis in de kinderopvang gewerkt. Maar
dit was gewoonweg te zwaar voor me.
Voordat ik in Poort kwam wonen, heb
begeleid gewoond in Swifterbant en met
ambulante zorg in Haven. Op een gegeven moment kreeg ik ‘foute vrienden’.
Het is de vrees van elke ouder, dat je
kind het verkeerde pad op gaat. Gelukkig ben ik in gaan zien dat je nog beter
geen vrienden kunt hebben dan foute, en
heb ik deze periode nu afgesloten. Hier
in mijn woning in het Europakwartier
leid ik een rustig en overzichtelijk leven.
Diagnose
Toch stortte ik twee jaar geleden in. Pas
toen ging het balletje rollen. Mijn huisarts verwees me door voor onderzoek. Op
28-jarige leeftijd kreeg ik eindelijk een
diagnose: een combinatie van ADHD en
autisme. Nu ik weet wat ik mankeer, kan
ik er beter mee omgaan. En door de juiste
medicatie, mijn hondje Bowie, mijn zorgpaard en mijn lieve ouders ben ik toch
redelijk gelukkig. Het enige dat ik nog
wens, is wat begrip wanneer ik met Bowie
mijn boodschappen doe. Uit mezelf zal ik
niet snel iemand groeten of een praatje
maken, maar ik vind het wel prettig. Het
geeft me het gevoel dat ik er toe doe”.
redactie n

zorgscala

Apotheek Vizier nu
een bemande apotheek

Vizier

De robotapotheek Vizier werd in 2011 geopend. Almere Poort
was toen nog te klein om een bemande apotheek te kunnen
openen. De robotapotheek was een manier om de inwoners
van medicijnen te voorzien, zonder dat zij ver hoefden te reizen naar een apotheek in een ander stadsdeel. Een heel innovatieve oplossing die helaas in de praktijk ook nadelen had.
Om de bewoners van Poort meer service te kunnen bieden, is
apotheek Vizier sinds juni 2015 een bemande apotheek.
via de robot ook ’s morgens opgehaald
worden. Van 12:00 tot 17:00 uur worden medicijnen overhandigd door onze
apotheekassistentes. Medicijnen die de
robot niet verstrekt, kunnen dan meteen
meegenomen worden. Bijvoorbeeld een
antibioticakuur, die gemaakt moet worden door de apotheekassistente.
Voor de inwoners van Almere Poort is
de bemande apotheek een goede ontwikkeling omdat in de praktijk is gebleken
dat zij het persoonlijke contact met een
‘live’-apotheker missen. We zijn blij dat
we dat nu kunnen bieden”.
Klant worden bij apotheek Vizier, maar
geen cliënt bij gezondheidscentrum Vizier? Dat kan. Je kunt contact opnemen
met apotheek Vizier op telefoonnummer:
036-545 44 10.
redactie n

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 44 10
Mw. M. Verwegen, apotheker

apotheker Marya Verwegen

Vijf middagen in de week
Sinds 1 juni zijn van maandag tot en met
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur twee apotheekassistentes aanwezig in apotheek
Vizier. Uiteraard is apotheker Marya Verwegen er ook regelmatig.
Marya: “De robot blijft gewoon staan.
Buiten de tijden dat wij aanwezig zijn,
kunnen klanten nog gebruik maken van
de mogelijkheid om hun recept via de
Vis-a-Via (zie afbeelding hiernaast) op te
halen. Herhaalrecepten kunnen dus nog
steeds 24 uur per dag, 7 dagen in de week
opgehaald worden. Nieuw uitgeschreven
recepten kunnen, zoals je gewend bent,

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
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voorzieningen in almere poort

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

voortgezet onderwijs

• Het Vlaggenschip
David Livingstonestraat 121
• IKC De Droomspiegel
Marco Poloroute 60
0320-294 090
www.go-kinderopvang.nl
info@go-kinderopvang.nl

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

Kids Stories
Groenhorst Almere

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

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

International School Almere
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

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

Kiki Nous
• kdv en bso
Zwitserlandstraat 6, 1363 BE
• bso en psz Kiki Keet
w
Nederlandhof 5, 1363 DC nieu
036-84 86 826
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

• 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

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

mbo
Groenhorst Almere

Partou

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

kdv, bso en psz De Ruimte
Nimfenplein 1, 1363 SV
(020) 398 61 11
www.partou.nl

gastouderopvang
K INDERO P V A N G

De Ruimte
BeeKidzzZ... Speelparadijs
Nederlandstraat 86, 1363 DB
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
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Minervasingel 5, 1363 ZJ
036-720 09 70
www.kidsstories.nl
info@kidsstories.nl

KinderCentrumAlmere
Poort, school voor 		
havo en mavo

kdv en bso
basisonderwijs, kinderopvang en
buurtvoorzieningen onder één dak
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
www.sterrenschoolderuimte.nl
f.molenberg@sterrenschoolderuimte.nl

GO! Kinderopvang

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

Gastouder Het Poortje
nieuw

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

Het Kleine Eendje
gastouderopvang 0-12 jaar
Achillesstraat 13, 1363 VM
06-140 420 06
www.het-kleine-eendje.nl
martine@het-kleine-eendje.nl

nieuw

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

peuterspeelzaal
Kiki Keet
Nederlandhof 5, 1363 DC
036-84 86 826
www.kikinous.nl
info@kikinous.nl

nieuw

Peuterspeelzaal
De Kleine Ontdekkers
Monacostraat 50, 1363 CG
Anne: 06-431 053 94
Ellen: 06-136 097 18
info@peuterspeelzaaldekleineontdekkers.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
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artsen
huisartsen
Gezondheidscentrum Vizier
huisartsen en apotheek
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-545 43 90
www.zorggroep-almere.nl
gc.vizier@zorggroep-almere.nl

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

polikliniek
Flevoziekenhuis Almere Poort

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

(gevestigd in Poortkliniek)
polikliniek: dermatologie, gynaecologie, kaakchirurgie, neurologie
Beneluxlaan 573-579, 1363 BJ
036-868 88 88 (alg. nr. Flevozh)
www.flevoziekenhuis.nl/almerepoort

Kinderergotherapie Almere

Logopedie Flevoland		

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

Poortkliniek, Beneluxlaan 575
036-549 93 27
www.logoflevo.nl, info@logoflevo.nl

psychotherapeuten
Oefentherapie Almere Poort
oefentherapie Mensendieck
Odinstraat 7, 1363 WL
036-785 11 62
www.oefentherapiealmerepoort.nl
info@oefentherapiealmerepoort.nl

Almeerse Psychologenpraktijk

Oefentherapie Cesar

Bijzonder Jij

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

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

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

dierenartsen
Dierenziekenhuis Almere
Europalaan 836, 1363 BM
036-536 96 00
www.dierenziekenhuisalmere.nl
info@dierenziekenhuisalmere.nl

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

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

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

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

Fysiotherapie Medi-Mere

Tandheelkundig Centrum
Poseidon

Massage Almere Poort

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

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

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

Tandmere

erige
overige paramedici

Poortkliniek
Beneluxlaan 575, 1363 BJ
036-2222 333
www.tandmere.nl
info@tandmere.nl

Podologie

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

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

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

Diëtistenpraktijk Simpl.Food

CORE Health Solutions

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

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

logopedie
Logopedie.Almere

Noweeni Instituut

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

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

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

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

WONEN
woonvormen

kraamverzorging
Calipso
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

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

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 hersenletsel of een lichamelijke beperking
Nederlandstraat 40, 1363 DB
tel. 036-536 93 90
www.interaktcontour.nl
kwartier@interaktcontour.nl

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
Cherries People

Stichting WoonMere

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

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

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

massage en healing

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

Wilmar Maatwerk
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

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

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
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Garage/APK-Station Almere Poort
Argonweg 11, 1362 AA
036-546 55 28

Pro+ Autoservice
Katernstraat 41B, 1321 NC
036-525 87 76
www.proplusauto.nl
info@proplusauto.nl

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

bouwen

Siam

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

makelaar

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

garage
Autoschade Service Almere
Xenonstraat 11, 1362 GD
036-533 46 26
www.asngroep.nl, almere@asnmail.nl

religieus
Ahmadiyya Gemeenschap
06-192 274 76
www.alislam.org, www.islamnu.nl
azharnaeem@hotmail.com
moskee: Heliumweg, Almere Poort
(in aanbouw)

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

voorzieningen in almere poort

verzorging
kapsalon
A&R Haarzorg
Argonweg 27, 1362 AA
06-212 07 35, ans@tmsschrijver.nl

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

She Ross Hair & Beautysalon

Reflections Beauty Treatments

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

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

Venus

Salon Homerus

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

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

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

Beneluxlaan 612, 1363 BJ
036-737 04 19
www.salonviable.nl
info@salonviable.nl

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

CY-Style Hair & Beauty

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

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

036-525 21 25, 06-152 521 68
www.frontr.nl

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

Schoonheidssalon Belle

Minervasingel 31, 1363 ZJ
06-144 294 82

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

Jenny’s Studio

ChiFame Bio Skin and Beauty

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

beautysalon en kapperszaak
Henry Hudsonstr. 7, 1363 LJ
06-857 213 39 / 06-419 588 47
www.chi-fame.nl, info@chi-fame.nl

Dembè Beauty Salon
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

Lokistraat 52, 1363 WG
06-573 618 38
www.dembe-beautysalon.nl
Info@dembe-beautysalon.nl

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

Zen Company

Basketbalver. Almere Pioneers

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

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

nieuw

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

tattoo en piercing

Derma Quality

Bell’s Tattoo & Piercings

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

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

Medely’s Haarmode
Lusem Afslankstudio
Europalaan 913, 1363 BM
036-536 90 30
www.lusem.nl, info@lusem.nl

nieuw

Arno Splinter

Front Row
Hermesstraat 2, 1363 TP

Hairstudio Downtown

Nimfenplein 1, 1363 SV
06-449 549 49
info@aikidojopoort.nl
www.aikidojopoort.nl

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

manicure en pedicure
Beauty | 81

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

Aikidojo Poort

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

schoonheidssalon

Katernstraat 33G, 1321 NC
06-417 789 01

Hairlines by Sandra

sport

Volleybalclub Allvo
Van Top tot Teen

Viable Hair & Skin

V RIJE T IJD

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

The Fighter’s Firm
Kickbokslessen in bc Amerika
06-136 671 71 / 06-374 382 17
www.thefightersfirm.nl
info@thefightersfirm.nl

nieuw
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Sail Today

De Uitvindschuur

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

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

creatieve doe-het-zelf elektronicaprojecten voor school en thuis
www.uitvindschuur.nl
info@uitvindschuur.nl

Zen Company

Stichting Sloeproeien Almere

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

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

dansen

recreatie

Amy’s Dans Studio

Buurtcentrum Amerika

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

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

Dansstudio Roxanne
danslessen voor kinderen
in buurtcentrum Amerika		
www.dansstudioroxanne.nl
info@dansstudioroxanne.nl

Buurtcentrum De Ruimte
De Schoor, welzijnswerk Almere
Nimfenplein 1, 1363 SV
036-767 16 88
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl

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

Stichting Hamaara
o.a. Bollywood-dansen in De Ruimte
06 - 451 44 451
www.hamaara.nl, info@hamaara.nl

Monacostraat 50, 1363 CG
www.uniteddancealmere.nl
uniteddancealmere@gmail.com

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
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Star for a Moment
Argonweg 31, 1362 AB
036-525 99 06
www.starforamoment.nl
info@starforamoment.nl

nieuw

diensten

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

bibliotheek

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

educatief
Bekker audio Productions:
Gitaarles in Almere Poort
06-154 335 89
www.gitaarlesinalmerepoort.nl

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

computer service
Computerdoc
Argonweg 75, 1362 AD
036-711 10 11
www.computerdoc.nl

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

Buurtcentrum Viplounge

de nieuwe bibliotheek
United Dance Almere

feest

arbeidsrecht

LevensKunst in Beweging

nieuw

media

YDS

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

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

fotografie
Anita Neve Fotografie
Studio: Europalaan 927, 1363 BM
06-55 86 39 25
www.anitaneve.nl
mail@anitaneve.nl

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

textiel

Flevomuziekschool
lessen in buurtcentrum Amerika
Argonweg 43, 1362 AB
036-525 41 34
www.flevomuziekschool.nl
info@flevomuziekschool.nl

Het Klokhuis
Dettifosspad 7, 1363 BZ
GPS: Roald Amundsenstraat
036-547 50 50
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl

nieuw

mediation
A & N Fashion kledingreparatie
Mend-it mediation
gratis scheidingsspreekuur
Poortkliniek, Beneluxlaan 575
06-537 736 18
www.mend-it.nl

wetswinkel

Europalaan 907, 1363 BM

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

Stichting Wetswinkel Almere

Strijkcentrale

wekelijks inloopspreekuur
in Buurtcentrum Amerika
www.wetswinkelalmere.nl

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

M EDI A

voorzieningen in almere poort

winkels
food
Albert Heijn
Hongarijeplaats 2, 1363 CA
036-536 99 80
www.ahalmerepoort.nl

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

Bike Care Plus Fietsenwinkel
Bakkerij Aslisu
Poseidonsingel 48 (Ithaka), 1363 TR
06-481 66 999

verkoop en reparatie
Argonweg 76, 1362 AD
036-536 69 33
www.bikecareplus.nl

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

nieuw

Bleu et Rose

Poseidonsingel 37 (Ithaka), 1363 TR

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

SweetUnique

Dio Drogisterij Zwanenkamp

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

Hongarijeplaats 4, 1363 CA
tel. 036-737 00 11
www.diodrogist.nl
info@drogisterijzwanenkamp.nl

Seven exotische supermarkt

h o m e r u s ma r kt
adres Homerusmarkt:
Alseïdenstraat 20, 1363 SR

Europalaan 907, 1363 BM
036-525 03 24

tropical drinks & food
06-400 020 88
info@blesi.nl

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

mode

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

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

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

Alseïdenstraat 20-20
06-851 169 42

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

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

kinderkamers en accessoires
Europalaan 915, 1363 BM
06-414 656 64

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

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

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

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

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

Wisse Sport & Lifestyle

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
06-200 096 81
www.jennysstudio.nl
info@jennysstudio.nl

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

Jenny’s Tabaks & Gemakswinkel

Slijterij Almere Poort (SAP)

06-241 820 52
vivantjennys@hotmail.com

Jessie’s Fashion

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

damestassen
06-492 433 76

Snack Corner Homerus

HIP Lifestyle for kids
Gewoon Astrid

Mini Supermarkt Poort

Fish & Food amis de la mer

Jenny’s Studio
www.gaafspeelgoed.nl

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

Blesi

Edhelmund

Toko Almere Poort

Mama’s Soephuis

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

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

WIJZIGINGEN OF
TOEVOEGINGEN
voor deze adressenlijst
doorgeven aan:
redactie@almerepoortnieuws.nl

Europalaan 931, 1363 BM
036-536 94 01
www.janwissetweewielers.nl
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H ORE C A
De Broodjesbar
Duitslandstraat 1, 1363 BG
036-536 95 10
www.broodjesbar-almere.nl
info@broodjesbar-almere.nl

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

Euphoria Food & Drinks

Jawa City

Suri-Java

Oostenrijkstraat 1, 1363 CB
036-737 03 55 / 06-294 329 42
www.euphoria.nu
info@euphoria.nu

Thorstraat 4 (Ithaka), 1363 WM
036-841 85 07
www.jawacity.nl

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

Ottoman Taste

Surimaribo

Europalaan 832, 1363 BM
036-536 94 69
www.ottomantaste.nl

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

Grandfetaria
Najadenstraat 8, 1363 ST
036-848 12 34
www.grandfetaria.nl
info@grandfetaria.nl

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

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

Chiang Mai 2Go Thai Food

Heilig Boontje Espressobar

Thorstraat 1 (Ithaka), 1363 WM
036-841 61 94
www.chiangmai2go.nl

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

Daily Oriental
Chinees afhalen, bezorgen, catering
Europalaan 838, 1363 BM
036-525 40 96
www.dailyoriental.nl
info@dailyoriental.nl

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

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

Poort’s Eethuis

Taj Mahal

Thorstraat 2, 1363 WM
036-750 51 15
www.eethuispoorts-almere.nl

Duitslandstraat 1A, 1363 BG
036-536 94 34
www.tajmahalindiaas.nl

Sail Today – Beachclub

Warung Mere

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

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

Saporito

Yamas Delivery

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

Grieks afhaal en bezorging
Xenonstraat 88, 1362 GH
036-535 02 69
www.yamasdelivery.nl

Hikari
sushi, afhaal
Slowakijeplaats 2, 1363 BC
036-841 31 83
www.sushi-hikari.nl
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open: di t/m vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo 12.00-17.00

n

Fijn timmerwerk

n

Scheepstimmerwerk

n

Openen van deuren

n

Herstellen van inbraakschade

n

 ervangen van sloten en cilinders van 			
V
kunststof en aluminium ramen en deuren

n

Leveren en plaatsen van meerpuntssluitingen

n

Maken van sluitplan voor bedrijven en particulieren

n

Herstellen van draaikiepramen en -deuren

n

Leveren en plaatsen van raamrubbers

n

Bouwkundige beveiliging

n

Sleutelservice

ALMERE www.slotenspecialist-klavier.nl
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Dagboek van een huisarts
Beneluxlaan 573-579
1363 BJ Almere Poort

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

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

036 - 532 99 88

Sharda Das, huisarts
Bart Elsen, huisarts
Tanja Alta, praktijkverpleegkundige
Rita Jepsen, praktijkondersteuner GGZ
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 samenwerking tussen huisarts, apotheker en medisch specialisten. Wij nodigen je
van harte uit ons prachtige pand te bezoeken en kennis te maken
met het gehele team van Poortkliniek aan de Beneluxlaan 573.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!

Kerst is in aantocht. Menige
kerstboom staat al te pronken
met gezelligheid en cadeautjes
alom. De lichtjes kondigen een
nieuw jaar aan. Wat vliegt de
tijd. En wat een jaar is het geweest. Ik heb gelachen, gehuild,
ben boos geweest, heb lief gehad
en helaas ook dit jaar, zal ik bekennen, heb ik de strijd
tegen de kilo’s en grijze haren weer verloren. En, hoewel ik in deze levensfase, naïef genoeg, meer rust verwacht, is mijn ‘zen’ ver zoek.
Sinds ik bijna zes jaar geleden in Poort begon te werken, werk ik drie dagen per week (di-wo-do), en in
plaats van dat het rustiger is dan de vijfdaagse werkweek die ik voor die tijd draaide, is het drukker! De
zorg is ingewikkelder geworden en de verwachtingen
zijn hoger. Soms voelt het alsof ik bij de Albert Heijn
werk – bijna altijd open en ‘u vraagt, wij draaien’. En
dat met een brede glimlach, ‘service with a smile’.
Ik kan het mensen niet eens kwalijk nemen dat ze
dat tegenwoordig verwachten en zelfs vanzelfsprekend vinden, ook in de zorg. We leven immers in
een 24-uurs maatschappij. Medi-Mere haakt hier zoveel mogelijk al op in, met maximale bereikbaarheid,
avondspreekuren en mail-verbinding met mij. En als
de pilot goed loopt, kunnen patiënten misschien in de
toekomst zelfs met mij chatten. Wat ik ook daarvan
moet vinden, de volgende cursus staat al gepland…
over service! Een speerpunt van Medi-Mere het komend jaar.
Tijd vliegt inderdaad en tijden veranderen. Toegegeven, ik voel me soms oud, want heel af en toe kost het
me best moeite mee te gaan in al die veranderingen.
Daarentegen is het ook heel bijzonder om met mijn
patiënten samen ‘oud’ te worden. Bij sommige gezinnen heb ik al drie geboortes meegemaakt. Bij sommige
heel veel verdriet gedeeld. En bij weer andere, met
veel respect toegekeken, hoe geweldig ze een moeilijk
probleem hebben opgelost. Ik leer daar ook elke dag
weer van.
Maar ik ben ook blij dat niet alles verandert. Kerst
draait in de ogen van mijn zoon nog steeds om gezelligheid en natuurlijk cadeautjes. En ook al zijn alle
antwoorden wel te vinden op Google en heb ik lang
niet altijd een antwoord, huisarts zijn voor mijn patiënten draait gelukkig nog om persoonlijk contact en
vertrouwen.
Of dat ook kan via een smartphone?
Sharda Das, huisarts en cosmetisch arts n
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BeeKidzzZ…Speelparadijs
• professionele opvang 0-4 jaar en bso 4-12 jaar
• persoonlijke aandacht voor het kind
• vertrouwd, veilig en uitdagend
• dagelijks innovatieve activiteiten
• dagelijks een warme maaltijd
• open van 6.00 tot 19.00 uur

BeeKidzzZ…
Speelparadijs
Nederlandstraat 86
1363 DB Almere Poort
036-536 93 92
www.beekidzzz.nl
info@beekidzzz.nl
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MAKELAARS
Ooit een nieuwbouwhuis gekocht? Dan kent u vast de
Nieuwbouwmakelaar. We hebben nieuws! We gaan nu ook
bestaande bouw verkopen. En daarom heten we voortaan
DNA Makelaars. Ook hebben we een nieuw kantoor in
Almere. Wat niet verandert is de service, de marktkennis en
het enthousiasme waarmee wij altijd voor u klaar zullen staan.

Antennestraat 86
1322 AS Almere
036 737 05 91
info@dna-makelaars.nl

NIEUW IN ALMERE
WWW.DNA-MAKELAARS.NL

